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1 ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРОБЛЕМОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО – ПРИВАТНОТО 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КАКО ИНТЕГРАЛЕН ДЕЛ ОД НАЦИНАЛНИОТ 

БЕЗБЕДНОСЕН СИСТЕМ  

Современите општествени случувања во последните неколку децении, со своите 

економски, социјални, политички, демографски, технолошки промени, глобализацијата, но 

и модерните форми на загрозување на безбедноста непосредно влијаеа на промени во 

заштитата на заедницата, односно организацијата на безбедноста во државите ширум 

светот. Во таа смисла, напуштeno e традиционалното сфаќање дека државата е ексклузивен 

заштитник на безбедноста и на полето на безбедносни субјекти покрај државниот сектор со 

своите традиционални конституенси се отстапи простор за вклучување на нов недржавен 

безбедносен актер односно приватното обезбедување1.  

Приватната безбедност и покрај генерално интензивниот интерес кој го поттикнува 

кај истражувачите и експертите до денес нема утврдена, единствена дефиниција. 

Определени автори дефиницијата ја ставаат во функција на откривање и превенција на 

криминал наведувајќи дека приватна безбедност е претставена преку „сите видови на 

приватни организации и индивидуалци кои вршат секаков вид на услуги поврзани со 

безбедноста, вклучувајќи истрага, физичко обезбедување, патрола, детекција на лаги, аларм 

и вооружени возила“ (Какалик и Вилдхорн, 1971б, стр.3)2  

Канингам и др. (1990) концепираат широка дефиниција за приватната безбедност 

која се однесува на „самовработени индивидуалци и приватно финансирани профитни 

субјекти и организации кои вршат услуги од областа на безбедноста за потребите на клиент, 

за определен надоместок или за потребата на лице или правен субјект кој вработува заради 

заштита на личноста, приватниот имот или интереси од различни опасности.“ Но сепак, 

сеопфатна, современа дефиниција за приватната безбедност формулира Американскaтa 

заедница за индустриска безбедност (АСИС) според која приватна безбедност е недржавна, 

приватна активност на заштита на лица, имот и информации, вршење на истрага и на друг 

начин самозаштитување на имотот на организациите... заштита на бизнисите и критичната 

инфраструктура од природни катастрофи, несреќи или планирани напади, како тероризам, 

вандализам и сл.3  

Оттука, врз основа на суштинската поставеност на дефинициите за приватниот 

безбедносен сектор, аналогно може да се дефинира и  приватната безбедносна компанија, 

која според Бакрески и др. (2018) е „јасно структурирана и хиерархиски точно определена 

регистрирана корпоративна асоцијација, која нуди услуги од безбедносна природа, со 

натпреварувачки дух со други такви компании.“4 

Приватното обезбедување според природата и карактерот претствува дејност од јавен 

интерес. Законот за приватно обезбедување5 ги набројува јавните овластувања на 

работникот за физичко обезбедување: проверка на идентитет на лица; предупредuвање лице 

да се оддалечи од имотот што го обезбедува; не дозволување влез на неповикано лице; 

задржување и предавање на полицијата лице затечено во вршење на кривично дело за кое 

 
1 Бакрески, O, Славески, С, И. Гацоски, Ж, Безбедноста низ призмата на приватната безбедност,2018 
2 Стром, К и др, Приватната безбедносна индустрија: Преглед на дефиниции, расположиви извори на 

податоци и пат напредок, 2010, РТИ Интернационал, бр.0212315.001.001, стр. 2  
3 Стром, К и др, Приватната безбедносна индустрија: Преглед на дефиниции, расположиви извори на 

податоци и пат напредок, 2010, стр.2-3 
4 Бакрески, O, Славески, С, И. Гацоски, Ж, Безбедноста низ призмата на приватната безбедност,2018, 

стр.117 
5 Закон за приватно обезбедување (Службен весник на РМ. 166/2012, 164/2013, 148/2015, 193/2015, 55/2016) 
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се гони по службена должност; преглед на лица, предмети, возила и багаж и употреба на 

средства за присилба. Регулативата во однос на видот на услугата се определува генерално 

за диверсификација на физичко и техничко обезбедување, но во светски рамки услугите кои 

што ги нуди привaтнoто обезбедување опфаќаат широк спектар на активности како што се: 

физичко обезбедување (гардинг), патролно и аларм обезбедување, транспорт на пари, 

техничко обезбедување (аларми, видео надзор во затворена мрежа), консултанти за 

безбедност и др.6 Потребо е да се истакне дека област во која приватното обезбедување 

алоцира значителни капацитети и ресурси е обезбедувањето на објектите од витален 

интерес за државата, т.н. критична инфраструктура (водоводи, електрани, аеродроми, 

железница, телекомуникациски компании, објекти од културно значење и сл.) 

Во насока на елаборација на улогата, позицијата и функција на приватната безбедност 

неопходно е да се илустрира обемот односно човечките капацитети во овој сектор. Имено, 

во САД во приватното обезбедување се вработени околу 1,5 до 2 милиони луѓе, што за три 

пати го надминува бројот на полицијата, а се проектира да се развива со 5% годишен пораст 

до 2019 год.7 Истовремено, во Европа, според податоците кои ги генерира Европската 

конфедерација за приватно обезбедување КОЕСС, во околу 52.300 регистрирани компании 

за приватно обезбедување, вработени се околу 2,2 милиони луѓе. И во рамки на Европската 

Унија доколку се направи споредба на приватниот безбедносен сектор со полицијата, која 

според податоците на Еуростат за 2016 год. брои околу 1,6 милиони полицајци, се 

забележува истата тенденција на повеќебројност на приватниот во однос на државниот 

безбедносен сектор. 

Во нашата држава евиденциите на Комората на Република Северна Македонија за 

приватно обезбедување заклучно со месец декември 2020 година генерираат бројка од  

5.605 вработени во вкупно 118 правни лица кои во своето работење ги исполнуваат 

законски пропишаните критериуми, односно во 61 правни лица кои нудат услуги на 

физичко и техничко обезбедување, популарно наречени агенции за обезбедување и во 57 

правни лица кои имаат сопствено обезбедување (во конкретниов проект не се предмет на 

истражувањето). 

Врз основа на евидентната улога и функција на приватниот безбедносен сектор со 

јавни овластувања, како и со оглед на човечките капацитети кои се анимирани и кои 

имплицираат ектензивна динамика во дејствувањата, аналогно се наметнува потребата од 

утврдување на квалитет на дејноста приватно обезбедување пред сè заради реализација на 

следните функции: превенција на криминалот и стратешко партнерство со полицијата; 

гаранција на безбедноста на објекти од витален интерес т.н. критична инфраструктура и 

заради задоволување на потребите на клиентите, односно граѓаните.   

 
6 Bureš, O., Private Security: Challenges and Opportunities for SSR and DDR, Prague, 2012 
7 Зенделовски, Г., 2016, Нексусот помеѓу глобализацијата, приватизацијата на безбедноста и државата, 

стр.350 
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2 ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Предмет на ова истражување е проучување на квалитетот во правните лица коишто 

вршат приватно обезбедување во вид на услуги за физичко обезбедување, во функција на 

гаранција за начинот на вршење на дејност со јавни овластувања. Предметот на 

истражувањето ќе биде насочен кон критериумите за квалитет низ призмата на човечките 

ресурси, односно работниците за приватно обезбедување и раководителите (менаџерите). 

Потребата од дефинирање на квалитетот на приватниот безбедносен сектор, во 

Република Северна Македонија е евидентна, но сепак во нашата држава формално-правно 

не постои документ кој директно се однесува на квалитетот на приватното обезбедување 

определен во поширока смисла од минималните законски пропишани услови. Со оглед на 

јавните овластувања логично се наметнува компатибилноста со јавниот сектор, односно со 

полицијата, па оттука, определени појдовни насоки за контурите на утврдување на квалитет 

во приватнот безбедносен сектор може да се лоцираат во Националниот план за управување 

со квалитет во јавниот сектор во Република Македонија (2018-2020), Прирачникот за 

демократско полициско работење, издаден од ОБСЕ (2008) и сл.  

 Сепак, квалитетот на приватниот безбедносен сектор финално треба да претставува 

гаранција за начинот на вршење на дејноста од јавен интерес, која ги зема во предвид 

карактеристиките на секторот, со прецизно дефинирани критериуми за квалитет, модели на 

управување со квалитетот, административни процеси и процедури, аналитички алатки, 

механизми за контрола итн. заради што неминовно се наметнува потребата од иницирање 

на секторски специфичен процес на утврдување на квалитет и критериуми за квалитет на 

приватниот безбедносен сектор. Наведното претставува обемен процес кој ќе се темели на 

анализа на прописи, компаративни искуства и практики и актуелни состојби, што побарува 

инвистирање на значителни капацитети и ресурси. Оттука, овој труд за предмет на 

истражувањето се фокусира само на 1 аспект, осносно на човечките ресурси, а останатите 

ќе бидат дел од поширока научно-истражувачка работа. 

 

2.1 ТЕОРЕТСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

ПРЕКУ КОНЦЕПТУАЛНА АНАЛИЗА НА КВАЛИТЕТ И ПОЈМОВНО-

КАТЕГОРИЈАЛЕН АПАРАТ НА КВАЛИТЕТ 

Терминот квалитет во теоријата и праксата е прилично често употребуван како 

концепт кој им помага на современите правни лица во диференцијација и компетитивна 

предност во ерата на глобализацијата и свет без граници8. Според Џерџоур и Пател (2000) 

квалитетот не е факултативно дополнување на работењето, туку суштествена стратегија за 

преживување во пазарната економија9, при што е потребно квалитетот да претставува 

континуиран процес како организациска култура и филозофија на однесување на целосниот 

систем во правниот субјект. Воедно, Билих и Нето (2000) нотираат дека квалитетот како 

макро функција треба да го претставува дневното, тековно функционирање во сите процеси: 

политики, одлучување, селекција на вработени, алокација на ресурси, дефинирање на 

приоритети, доставување на услугите итн. 

Во однос на дефинирање на квалитетот во теоријата постојат повеќе различни 

концепти. Гарвин (1984) упатува дека постојат пет различни пристапи во дефинирање на 

поимот квалитет (Гарвин, 1984; Филдс и др, 2014; Јанкалова, 2016): трансцедентен пристап; 

 
IIsmail, А, Yunan, Y., M., 2016, Service Quality as a predictor of customer satisfaction and customer loyalty 
9 Djerdjour, M. and Patel, R., 2000, Implementation of Quality Programmes in Developing Countries: A Fiji Islands 

Case Study, Total Quality Management,11 (1), стр. 25-44. 
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продукт-базираниот пристап; кориснички-базиран пристап; производствено-базиран 

пристап; вредносно-базиран пристап. Покрај Гервин конкретната област ја обработувале 

Смит (1993), Ривс и Беднар (1994), Сиврајт и Јанг (1996) и многу други, но за потребите на 

овој труд накратко ќе изложиме концепти за кои сметаме дека ќе придонесат за правилно 

утврдување на поимот квалитет и негово натамошно соодветно операционализирање.10 

Според Едвардс (1987) луѓето го перцепираат квалитетот преку постојан напредок, кој е 

резултат на отстранување на несакани варијации на производот/услугата или процесот во 

кој истите се создаваат и манифестираат.11 Крозби (1979) го застапува ставот дека во 

основата на квалитетот значи тенденција производот/услугата да нема никакви дефекти 

(„zero defects“) што гарантира дека клиентот ќе го добие токму она што го нарачал односно 

за кое произведувачот или понудувачот се обврзал дека ќе го испорача.12 Во истиот смисол 

и Елдин (2011) го истакнува квалитетот како состојба без грешки и без недостатоци.13 

Квалитетот на приватниот безбедносен сектор се определува преку дефинирање на 

критериуми кои ќе им помогнат на економските оператори при јавни набавки на услуги на 

приватно обезбедување, упатувајќи на аргументи за најдобри вредности, вклучително и 

општествени критериуми релевантни за секторот14. Со оглед дека приватната безбедност 

има јавни овластувања за безбедноста, но претставува и економска дејноста на вршење 

услуга со определена пазарна цена,  од значителна важност е квалитетот, односно 

најдобрата вредност да биде приоритет, пред најниската вредност односно како што е 

посочено во документот Купување на квалитетни услуги за приватна безбедност (2016)15 

треба да се пронајде највредниот баланс и најоптималниот сублимат помеѓу цената и 

квалитетот, при тоа генерирајќи најголемата придобивка според дефинираните потреби и 

критериуми. 

 

2.2 ОПЕРАЦИОНАЛНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА КВАЛИТЕТ НА 

ПРИВАТНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

Квалитетот во приватната безбедност во регулативата не е формално-правно 

дефиниран во поширока димензија, ниту пропишан преку експлицитно издвоени 

критериуми за квалитета, а легислативата ги определува минималните услови за добивање 

дозвола за работа (број на вработени, простории, опрема, возила и сл.) кои никако не може 

да се сметаат како доволни за утврдување на квалитет на оваа дејност од јавен интерес. 

 Утврдување на критериуми за квалитет за прв пат е спроведено од страна на 

Европската конфедерација за приватна безбедност КОЕС и Уни-Европа, европската 

организација на работници во документот насловен Купување квалитетни услуги за 

приватна безбедност (2016). Оттука, овој труд нуди анализа на конкретните критериуми за 

квалитет, кои дополнително се пресликани во македонските услови на функционирање на 

приватниот безбедносен сектор, врз основа на националната регулатива, реалните состојби 

и специфичните карактеристики на секторот.  

 
10 Fields, P. I dr, What is Quality? A Management Discipline and the Translation Industry get acquainted, Revista 

Tradumatica: technologies de la traduccio, 2014, стр. 406-407 
11Edwards, W., Improving the Quality of Education: W. Edwards Deming and Effective Schools, 1987 
12 Crosby, P., Quality Is Free: The Art of Making Quality Certain, 1979, New York: McGraw-Hill 
13 Eldin, A., IA-Quality-General Concepts and Definitions, 2011 
14 Купување квалитетни услуги за приватна безбедност, 2016, Коес, Уни-Европа 
15 Buying quality private security services, 2016, CoESS, Uni Europa, http://www.securebestvalue.org/wp-

content/uploads/2014/11/Best-Value-Manual_Final.pdf, пристапено на 05.01.2021 

http://www.securebestvalue.org/wp-content/uploads/2014/11/Best-Value-Manual_Final.pdf
http://www.securebestvalue.org/wp-content/uploads/2014/11/Best-Value-Manual_Final.pdf
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Во таа смисла, квалитетот на приватното обезбедување врз основа на определбите 

на документот Купување квалитетни услуги за приватна безбедност (2016) е перцепиран 

преку следната концептуална шема, која издвојува 5 клучни аспекти:  

1. Работници за приватно обезбедување; 

2. Раководители (менаџери) кои управуваат со деловното работење на правното лице 

за приватно обезбедување како трговско друштво кое врши дејост заради 

остварување добивка;  

3. Стручни-професионални капацитети на правното лице за вршење дејност приватно 

обезбедување (оперативно спроведување на договор за приватно обезбедување); 

4. Почитување на специјалната регулатива за дејноста за: опрема, оружје, заштита на 

лични податоци, безбедност и здравје при работа и сл; 

5. Искуство во дејноста, општествена одговорност и етика во работењето. 

Издвоените 5 суштински аспекти на функционирањето на приватниот безбедносен 

сектор опфаќаат широка лепеза на карактеристични и специфични под-критериуми и под-

услови, кои секој засебно претставува комплексна сфера на состојби, врски и односи, па во 

тој контекст за потребите на ова истражување фокусот е канализиран само кон аспектот на 

човечките ресурси. Определбата за проучување на човечките ресурси е заснована на 

тврдењето дека човечките ресурси се највредниот капитал и главен елемент на секоја 

организација, односно вработените во команиите, со своите компетенции претставуваат 

неопходен фактор компаниите да ги остварат своите цели16. Воедно, Стратегијата за развој 

на приватното обезбедување во Република Македонија17 во 2 свои стратегиски цели ја 

издвојува работната сила како клучен фактор за развој на секторот.  Треба да се појасни 

дека човечките ресурси може да се третираат низ призмата на бизнис или претприемничката 

оправданост, па во таа смисла останатите 3 наведени аспекти ќе претставува гаранција за 

квалитет на јавната безбедносна функција на оваа дејност и јавните овластувања. Оттука, 

дополнително внимание ќе треба да се посвети на услови и критериуми утврдени во lex 

specijalis за приватното обезбедување и предмет на друго истражување ќе треба да бидат: 

почитувањето на специјална регулаторна рамка (прописи од областа на: приватно 

обезбедување, заштита на лични податоци, оружје, противпожарна заштита, безбедност и 

здравје при работа итн), а со посебно внимание ќе треба да се истражи и областа на контрола 

и надзор над овој сектор со јавни овластувања, координацијата со други безбедносни 

чинители (пр. Центарот за управување и кризи, Дирекцијата за заштита и спасување итн.), 

заедницата и сл. 

 

2.2.1 Индикатори кои ги определуваат човечките ресурси 

Човечките ресурси (работниците за приватно обезбедување и раководниот кадар)  

претставуваат комплексен сублимат од различни манифестни карактеристики, преку чие 

испитување може да се дојде до сознанија за нивното однесување, ставови, мислења, врски 

и влијанија. Документот Купување квалитетни услуги за приватно обезбедување упатува 

на следните аспекти кои треба да се испитаат: процес на управување со човечките ресурси; 

постапка на вработување (регрутирање и селекција, флуктуација на вработени, 

заинтересираност и посветеност за работата, лојалност кон компанијата итн.); стручно 

 
16 Саздовска, С., Чичева, В. и Димовска, В., Менаџмент со човечки ресурси, Македонски центар за 

меѓународна соработка, 2008 
17 Стратегија за развој на приватното обезбедување во Република Македонија 2016-2020, Комора на Република 

Македонија за приватно обезбедување  
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оспособување; јасен и транспарентен систем на плати, награди и мотивација на 

вработените; претходно искуство, референци итн. Дополнително, во однос на менаџерите е 

издвоено дека комуникацијата е значаен фактор за определување на квалитетот на услугата.  

Врз основа на сите погоре лоцирани индикатори кои ги определуваат човечките 

ресурси, а со оглед на обемот и времето за реализација на ова истражување, истото ги 

анализира само следните елементи: процес на управување со човечките ресурси (планирање 

и селекција на вработување); флуктуацијата на работната сила (заинтересираност и 

лојалност на работниците) и стручни обуки на вработените во форма на континуирана обука 

(дополнително на основната, законски пропишана обука).   

 

2.3 ДИСЦИПЛИНАРНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

Предметот на ова истражување претставува комплексен конструкт од области од 

неколку различни општествено научни дисциплини, така што е неопходен 

интердисциплинарен пристап во определувањето на истиот. Првенствено, приватното 

обезбедување како академска дисциплина терминолошки и содржински е дел од 

општествените науки, попрецизно од науката за безбедноста, која е именувана 

асфалиологија или секјуритологија, како термин кој е често употребуван во политичката 

теорија18. Дополнително, предметото на истражување се протега и во други сфери на 

општествените науки кои се занимаваат со управувањето со човечките ресурси, а треба да 

се споменат и научните полиња психологија и комуникација, кои имаат аспекти во кои се 

реализира предметот на ова истражување, но се сметаат за секундарни19. Предметот на 

истражување во својата поширока димензија се развива и во правец на хуманистички науки 

порди етичкиот карактер на дејноста со оглед на јавните овластувања на работниците. 

 

2.4 ВРЕМЕНСКО И ПРОСТОРНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА 

ИСТРАЖУВАЊЕ 

Истражувањето е спроведено во периодот јануари 2021 година во правните лица кои 

вршат приватно обезбедување во вид на давање услуги за физичко обезбедување во 

Република Северна Македонија, регистрирани на територија на Град Скопје. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

Главна научно-теоретска цел на истражувањето е систематизација на сознанијата за 

определување на квалитет во приватниот безбедносен сектор, кој врши јавни овластувања, 

преку улогата и влијанието на човечките ресурси. Практична цел на истражувањето е да се 

дојде до конкретни сознанија колку и како во Р.С.Македонија правните лица коишто вршат 

приватно обезбедување имплементираат процедури, практики и постапки за управување со 

човечките ресурси заради квалитет на услугата. 

Со оглед на степенот на сознанија што ќе се постигнат при проучување на појавата, 

ова истражување ќе аргументира еден повисок степен на научно сознание во форма на 

научно објаснување20 (експликација), коешто врз основа на поставените хипотези, научните 

теории и лоцираните причинско-последични врски ќе даде одговор за критериумите за 

дефинирање на квалитет на приватното обезбедување низ призмата на човечките ресурси. 

Задачи на истражувањето произлезени од поставените цели се: 

 
18 Мојаноски, Ц., Ѓуровски, М. и Павловиќ Г., Вовед во безбедност, 2018 
19 Мојаноски, Ц., Методологија на безбедносните науки, 2012  
20 Мојаноски, Ц., Методологија на безбедносните науки, 2012 
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⎯ Да ги анализира критериумите за квалитет за купување на услуги за приватно 

обезбедување преку конкретно истражување на влијанието на управувањето со 

човечките ресурси (работниците и менаџерите); 

⎯ Да ја истражи состојбата во конкретните правни лица во однос на степенот на 

усогласеност на нивното работење со критериумите за квалитет (утврдени во 

европскиот документ) низ призмата на управување со човечките ресурси; 

 

4 ХИПОТЕТИЧКА РАМКА 

Методскиот нацрт кој ја претставува суштината на ова истражувањето е пресликан 

во дефинираната хипотетичка рамка21, која е сведена на 1 главна хипотеза со атрибутивен 

карактер  и 4 посебни хипотези. Како извор за формулирање на хипотезите користена е 

теоријата, односно критериумите за квалитет утврдени во документот на Коес и Уни Европа 

насловен Купување квалитетни услуги за приватна безбедност (2016), само во делот за 

човечките ресурси (работниците за приватно обезбедување и менаџерите).  

 

4.1 Главна хипотеза 

Имплементирање на формален процес на управување со човечките ресурси во 

правните лица коишто вршат приватно обезбедување во вид на давање услуги за физичко 

обезбедување ќе придонесе за зголемување на квалитетот на услугата. 

Зависната варијабла која ќе се истржува е квалитетот на услугата приватно 

обезбедување, а независна варијабла се човечките ресурси. Процесот на управување со 

човечките ресурси ќе биде третиран како интервенирачка варијабла затоа што се смета дека 

го одредува односот меѓу вријаблите квалитет и човечките ресурси во дадените 

општествени и други односи (Мојановски, 2012). 

 

4.2 Посебни хипотези 

1. Колку е попрецизно формално утврден процесот на планирање на вработување, и 

селекција на работниците за приватно обезбедување во правното лице се 

придонесува за подолготраен работен однос на вработените и поголема лојалност 

кон работодавачот и клиентите.  

2. Се претпоставува дека постоење на јасно дефиниран систем на  стручна обука и 

професионален развој на работниците за приватно обезбедување, со 

спрецијализирани програми за обука, обучувачи и формиран посебен тренинг центар 

во правните лица за приватно обезбедување се зголемува заинтересираноста на 

работниците за работата, нивното задоволство и лојалноста кон фирмата. 

3. Се претпоставува дека во правните лица кои имаат дефинирано формална кадровска 

политика за менаџерите (раководителите) со утврден кодекс на однесување и 

програма за обука на менаџерите се забележува унапредување на вештините и 

компетенциите на менаџерите. 

4. Кога во компаниите има детално утврдени правилата за комуникација на правните 

лица со корисниците на услугата се забележува задоволството на корисниците на 

услугата и долготраен договорен однос. 

 

 

 
 

21 Мојановски, Ц., Методологија на безбедносните науки-Истражувачка постапка, 2012, стр.222 
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5 ДИЗАЈН НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

5.1 Пробно (пилот) истражување 

 Со намера да се провери јасната формулација на прашањата и капацитетот на 

прашалник да одговори на потребите на истражувањето22 спроведено е пилот истражување 

кај 5 раководители од правни лица кои вршат приватно обезбедување, по случаен избор, без 

оглед на правното лице во кое се вработени. Добиените забелешки беа интегрирани во 

анкетниот прашалник, што се смета дека ја унапреди содржината и формата на истиот. 

 

5.2 Примерок 

 Во функција на доследна илустрација на состојбата со вршителите на приватно 

обезбедување во Република Северна Македонија заради натамошна аргументација на 

статистичкиот примерок како сегмент што ќе биде предмет на ова истражување ќе ја 

прикажеме целата статистичка маса. Евиденциите на Комората за приватно обезбедување 

заклучно со 31.12.2020 год. покажуваат вкупно 56 правни лица кои ги исполнуваат законски 

критериуми за вршење на дејноста. За потребите на ова истражување примерокот е 

просторно ограничен на територијата на Град Скопје, што ја сведува бројката на правни 

лица на 25, прикажани подолу на Табела број 1, а како дополнителен критериум е земен 

бројот на легитимации (работници), којшто ја илустрира големината на субјектот.  

 Врз основа на анализа на податоците применето е полирање т.е. измазување на 

кривата со оглед дека 1 правен субјект значително отстапува според бројот на вработени од 

другите правни субјекти, така што е оценето дека истиот нема да генерира релевантни 

податоци за популацијата која се истражува и не е земен во вид за креирање на примерокот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 Лазаревиќ, В., Задоволство од работата помеѓу докторите во Македонија, Хелтгрупер, Центар за 

истражувања, 2012 
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Табела број 1: Правни лица регистрирани за физичко обезбедување во Град Скопје, со  

приказ на број на легитимации 

  ПРАВНО ЛИЦЕ  легитимации град 

 1 Никоб ДОО - Скопје  1454 Скопје 

Г
Р

У
П

А
 1

 2 Перпетуумобиле Секјурити - Скопје  456 Скопје 

3 Секјурити Груп Сервисис - Скопје  416 Скопје 

4 ОСА - агенција Скопје  372 Скопје 

5 МДН ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДООЕЛ - Скопје  258 Скопје 

Г
Р

У
П

А
 2

 

6 ПАТРОЛ-ЛТД ДООЕЛ Скопје  54 Скопје 

7 ИСГ Бранител Македонија ДООЕЛ - Скопје  53 Скопје 

8 Роте ДОО експорт-импорт - Скопје  51 Скопје 

9 УНА ДООЕЛ - Скопје  51 Скопје 

Г
Р

У
П

А
 3

 

10 Еуро секјурити ДООЕЛ - Скопје  32 Скопје 

11 РЖ услуги АД - Скопје  32 Скопје 

12 Гард - агенција Скопје  29 Скопје 

13 СИТИ ЛОГИСТИК ГРУП ДООЕЛ - Скопје  28 Скопје 

14 Секурисат ДООЕЛ увоз-извоз - Скопје  23 Скопје 

15 Екот-Гард - Скопје  23 Скопје 

16 Праеториан ДООЕЛ Скопје  23 Скопје 

17 Натионал АБВ ДООЕЛ - Скопје  22 Скопје 

18 Пантер Примус - агенција Скопје  21 Скопје 

19 СОКОЛ-ОБЕЗБЕДУВАЊЕ - Скопје  19 Скопје 

20 МЗТ заеднички работи - Скопје  19 Скопје 

21 ОК СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ Скопје  18 Скопје 

22 МБИ Богдан ДООЕЛ - Скопје  18 Скопје 

23 БАЛКАН ЕНЕРЏИ СЕКЈУРИТИ Скопје  17 Скопје 

24 ВИС ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДОО Петровец  17 Скопје 

25 Шпата - Скопје  17 Скопје 

 Извор на податоци: евиденции на Комора на РСМ за приватно обезбедување  

 Во наведениот дискурс, популацијата за ова истражување е сведена на 24 правни 

лица, а дополнително употребена е класификацијата од Законот за трговски друштва23 за: 

микро (0-10 вработени), мали (10-50 вработени), средни (50-250 вработени) и големи 

(повеќе од 250 вработени) трговци. Во таа смисла, правните лица за ова истражување се 

 
23Консолидиран текст Закон за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004; 

84/2005; 25/2007; 87/2008; 42/2010; 48/2010; 24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 

41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015, 6/2016 и 61/2016). Одлуки на Уставниот суд на Република Македонија 

У. бр. 177/2005 од 24 мај 2006 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2006; 

У. бр. 177/2008 од 14 јануари 2009 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 

17/2009; У. бр. 153/2008 од 11 февруари 2009 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 23/2009; У. бр. 75/2010 од 12 јануари 2011 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 8/2011 и У. бр. 169/2010 од 9 февруари 2011 година, објавена во „Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 21/2011). 
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групирани во 3 групи: група 1-големи правни лица, која брои 4 правни субјекти; група 2-

средни правни лица, која брои 4 правни лица и група 3-мали правни лица, која брои 16 

субјекти. 

 Подолу е прикажан графиконот број 1 кој прикажува дистрибуција на правните 

лица (застапеност на 16 мали, 4 средни и 4 големи правни лица) во вкупниот број на 20 

правни лица регистрирани на територија на Град Скопје кои се земени во вид за ова 

истражување. Дополнително, графиконот број 2 ја прикажува дистрибуцијата на вработени 

во истите 20 правни лица, каде се илустрира дека во 4 големи фирми се вработени 1.502 

работници (73% од вкупните вработени во сите 20 фирми во истражувањето); во 4 средни 

фирми се вработени 209 работници (10%) и во останатите 16 мали фирми се вработени 358 

лица (17%). 

 

Графикон број 1:       Графикон број 2: 

Дистрибуција на правни лица    истрибуција на вработени во правни лица 

(регистрирани на територија на Град Скопје)  (регистрирани на територија на Град Скопје) 

  
 За потребите на ова истражување е креиран стратификуван случаен примерок, т.е. 

основната маса е поделена на делови-стратуми и натаму се избрани единиците24. 

Стратумите се хомогени, правни лица кои нудат услуги на физичко обезбедување, 

регистрирани на територијата на Град Скопје, во кои се препознава вертикална подреденост 

на единиците според бројот на вработени, односно стратум 1 е група 1 (големи правни 

лица), стратум 2 е група 2 (средни правни лица) и стратум 3 е група 3 (мали правни лица). 

 Во ова истражување, поради временското ограничување и човечките капацитети за 

спроведување, беше реализирано интервју преку намерен примерок во однос на полот на 

испитаникот, заради тенденцијата со истражувањето да се обезбедат сознанија и од мажи и 

од жени сопственици односно управители на правните лица коишто вршат приватно 

обезбедување во вид на давање услуги на територија на Град Скопје. Имено, прво е 

извршено истражување во компаниите дали сопственикот е маж или жена и утврдено е дека 

2 жени се јавуваат како сопственички во 2 компании, кои се вклучени во истражувањето. 

 За спроведување на социо-демографската анкета примерокот беше прост случаен, 

односно во идентификуваните 6 правни лица, каде беше спроведено интервју со 

сопствениците беа доставени прашалници до менаџери од било кое ниво, по случаен избор 

од вкупната популација на менаџери во компанијата. 

 

5.3 Истражувачки техники и инструментариум 

 Техниката на истражување како единствена, целисходна и функционална целина 

на инструментите (научните и техничките средства)25 и постапките користени во 

 
24 Мојаноски, Ц., Методологија на безбедносните науки-Аналитички постапки, 2015 
25 Мојаноски, Ц., Методологија на безбедносните науки-Истражувачка постапка, 2012, стр.329 

16%

16%
68%

ГРУПА 1 -ГОЛЕМИ ПР.Л. ГРУПА 2-СРЕДНИ ПР.Л.

ГРУПА 3-МАЛИ ПР.Л. 

73%

10%

17%

ГРУПА 1 -ГОЛЕМИ ПР.Л. ГРУПА 2-СРЕДНИ ПР.Л.

ГРУПА 3-МАЛИ ПР.Л. 
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собирањето на податоците за ова истражување беше испитување со користење на метод со 

употреба на структурирано интервју и социо-демографска анкета. 

 Во истражувањето беше користен методот на дескрипција во форма на едноставно 

опишување и прикажување на фактите, процесите и појавите без научно толкување и 

објаснување26 базирајќи се на фактот дека ова е едно од првите истражувања во наведената 

област, па основаната цел е да се обезбедат сознанијата. 

 Вкупно беа реализирани 6 структурирани интервјуа (2 во големи правни лица, 2 во 

средни правни лица и 2 во мали правни лица), кои систематски обезбедија потребни 

информации од управители или сопственици на правните лица, кои се непосредно вклучени 

во управувањето со субјектот и директно одговорни за политиките и фунцкионирањето на 

правните субјекти. Интервјуата беа спроведени со 2 жени и 4 мажи. Интервјуто беше 

врзано, со однапред точно утврдени прашања кои истражувачот претходно ги имаше 

доставено до интервјуираните27. Со оглед на актуелната состојба со Корона вирусот Ковид-

19, која наметна посебни протоколи на однесување и ограничувања, интервјуата беа 

спроведени електронски преку платформата Скајп, со видео и аудио комуникација, а 

разговорите беа во целост снимени преку можностите кои ги нуди платформата Скајп. 

Интервјуто беше составено од 3 демографски прашања, 4 отворени прашања и 4 анкетни 

прашања. 

 Истовремено, во насока на обезбедување на ставови, мислења и судови на лица од 

категоријата на висок или среден менаџмент во правните лица, беше употребено 

анкетирање како истражувачка техника. Истражувачкиот инструмент беше писмен 

прашалник, кој беше „физиономиран“28 во функција на определување најсоодветен начинот 

на одговарање на прашањата, заради обезбедување на релевантни податоци од 

испитаниците. Истиот беше комбиниран во однос на видот на прашања и се состоеше од 6 

затворени прашања и 1 отворено прашање, со цел испитаникот да се чувствува слободен, 

без насочување да го изрази своето мислење29. Затворените прашања имаа понудено 5 

одговори според Ликертовата скала соодветно определени според предметот на прашањето, 

односно дали се испитува степен на согласност, степен на важност или фреквентност. 

Податоците добиени со ова истражување се квалитативни т.е. со атрибутивни обележја. 

 Во истражувањето беа обезбедени 20 анкетни прашалници, односно 7 прашалници 

од 2 големи правни лица, 5 прашалници од 2 средни правни лица и 6 прашалници од 2 мали 

правни лица. Прашалниците обезбедија одговори од 8 жени и 12 мажи. 

5.4 Анализа и интерпретација на податоците од истражувањето  

 Во насока на обезбедување податоци за конкретни внатрешни димензии, 

мислењата, ставовите и судовите на сопствениците или управителите во правните лица кои 

вршат физичко обезбедување истражувачот примени интервју30 кое покрај отворените 

прашања содржеше и анкетни прашања. 

 
26 Димитров, Н., Митрева, Е. и Серафимова, М., Методологија на научно истражувачка работа, 2017 
27 Митковска, Ј., С., Постапки и инструменти за собирање на податоци – Тестирање и тестови на знаења, стр.2 

http://eprints.ugd.edu.mk/6596/1/Postapki%20i%20instrumenti%20za%20sobiranje%20na%20podatoci-

testiranje.pdf пристапено на 19.01.2021 год. 
28 Веригиќ, Д., Видови на прашалници-или почитување на посебни правила за ниана изработка, 1997, 

Социолошка ревија, стр.93 
29Веригиќ, Д., Видови на прашалници-или почитување на посебни правила за ниана изработка, 1997, 

Социолошка ревија, стр.93 
30 Blaxter, L., Huges, C., Tight, M., How to resesrch,2001, Open University Press, стр.172 

http://eprints.ugd.edu.mk/6596/1/Postapki%20i%20instrumenti%20za%20sobiranje%20na%20podatoci-testiranje.pdf
http://eprints.ugd.edu.mk/6596/1/Postapki%20i%20instrumenti%20za%20sobiranje%20na%20podatoci-testiranje.pdf
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 Во однос на исказите од интервјуата на структурираните прашања беше спроведена 

систематска анализа на дескриптивно ниво, потоа податоците беа селектирани и 

категоризирани околу неколку клучни теми според специфичноста на податоците31. 

Конкретните области на интерес беа утврдени како: процес на управување со човечки 

ресурси (планирање, селекција, флуктуација); обуки на работници за обезбедување; 

раководен кадар и комуникација на правното лице со клиенти.   

 Научниот разговор илустрираше дека од вкупно 6 правни лица, 3 правни лица 

имаат имплементирано ИСО стандард за квалитет, а 1 правно лице практикува процедури 

и принципи согласно ИСО стандард за квалитет, но од финансиски причини формално не 

го имплементирало стандардот. Во тие 4 правните лица е утврдено дека се применува 

формална процедура и постапка за управување со човечките ресурси и обука на 

вработените. Испитаниците укажаа дека самиот ИСО стандард, кој се контролира на 

годишно ниво од страна на надворешна сертифицирана фирма наметнува воведување и 

почитување на наведените формали процедури. Во истите правни лица нема утврдено 

формална кадровска политика за раководителите односно менаџерите. Кај останатите 2 

правни лица кои немаат имлементирано ИСО стандард за квалитет воопшто нема утврдена 

формална процедура во форма на документ за управување со човечки ресурси, за обука, 

ниту за кадровска политика. 

 Кај сите испитаници е забележано дека има изразена флуктуација на работниците 

без да се навлегува во причината за истото (определени испитаници посочиле дека некои 

работници се иселуваат од државата, други работници се вработуваат во државна 

администрација, а некои едноставно не се пронаоѓаат во дејноста). Испитаниците 

укажуваат дека во фирмите нема планирање на вработувања и не се врши селекција на 

кадри, освен што се бара исполнување на законски услов за работа (Лиценца). 

 Во однос на обуката на работниците за приватно обезедување сите интервјуирани 

без исклучок се изјасниле дека посветуваат големо внимание на обука на работниците. Кај 

правните лица кои имаат имплементирано ИСО стандард задолжително е правното лице да 

креира годишна програма за обука со утврдување на обуки. Не постои минимален 

критериум за бројот на обуки на годишно ниво, ниту за содржината на обуките. Сепак, кај 

сите правни лица е констатирано дека вработените редовно ги посетуваат сите обуки кои 

ги организира Комората на РСМ за приватно обезбедување, но и други обуки од областа на 

заштита на лични податоци, противпожарна заштита и безбедност и здравје при работа. 

 Сите испитаници укажуваат дека во однос на изборот на раководен кадар се 

насочени кон сопствените вработени, кои покажале стручност во работата, имаат искуство 

во фирмата, се способни и лојални и ги промовираат во раководители. На прашањето за 

етичкиот кодекс сите испитаници одговориле дека го применуваат етичкиот кодекс кој е 

утврден од Комората за приватно обезбедување и немаат свој компаниски етички кодекс. 

 Комуникацијата на правното лице со клиентите од сите исптаници е оценета како: 

потребна, важна, непосредна, тековна и блиска, но и во однос на оваа клучна тема 

одговорите се разликуваат зависно од имплементацијата на ИСО стандардот. Имено, 

правните лица кои имаат имплементирано ИСО стандард за квалитет имаат формално 

пропишано канали за комуникација и определени лица одговорни за различни нивоа на 

комуникација. Дополнително, овие правни лица во договорите за услугата кои ги 

потпишуваат со клиентите имаат дефинирано како ќе се одвива комуникацијата помеѓу 

 
31 Ѓуровски, М., Анализа на современите теориско-концепциски пристапи во креирањето на 

безбеднмосната политика на Република Македонија, докторска дисертација, 2014, стр. 312 
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договорните страни, во однос на размена на информации, барање за промена на услугата, 

раскинување/продолжување на договорите итн.  Кај овие правни лица се препознава и 

активност на додадена вредност, односно истите спроведуваат активности за мерење на 

задоволството на клиентите што е пропишано во сегментот за комуникација на ИСО 

стандардот за квалитет. Во исто време, правните лица кои немаат имплементирано ИСО 

стандард за квалитет сметаат дека комуникацијата е важна на ниво на директна, блиска 

средба и лично дружење помеѓу договорните страни, комуникацијата се одвива 

неформално без пропишани процедури.  

 

Табела број 2: Процес на управување со човечки ресурси, податоци од интервјуа 

Процес на управување со човечки ресурси 

 Работници за обезбедување Менаџери 
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Фирма 1 

голема 

 

НЕ 
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Фирма 2 
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 Анализа и интерпретација на резултатите од анкетните прашалници:  

На прашањето „Дали компанијата инвестира во стекнување и унапредување на 

вештините и компетенциите на менаџерите?“ 2 испитаници (10%) одговориле 

„никогаш“, 2 испитаници (10%) одговориле „ретко (1 во годината)“, 9 испитаници 

(45%) одговориле „понекогаш (2 пати во годината)“ и 7 испитаници (35%) одговориле 

„вообичаено (4 пати во годината)“. Резултатите укажуваат дека значителен број од 80% 

од правните лица вложуваат во стекнување и унапредување на вештините и 

компетенциите на менаџерите 2 до 4 пати во годината. 
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Графикон број 3: Одговори на анкетно прашање „Дали компанијата инвестира во 

стекнување и унапредување на вештините и компетенциите на менаџерите?“ 

 

 
 

 

 
 

 На прашањето „Дали се согласувате дека работници за приватно обезбедување се 

заинтересирани за работата и  посветени?“ 2 испитаници (10%) одговориле „не се 

согласуваат“, 4 испитаници (20%) „донекаде се согласуваат“, 1 испитаник (5%) „ниту се 

согласува, ниту не се согласува“, 11 испитаници (55%) „донекаде се согласуваат“ и 2 

испитаници (10%) „се согласуваат“ со поставеното прашање. Оттука, може да се заклучи 

дека околу 60% од испитаниците сметаат дека работниците се заинтересирани и посветени 

на работата, што не претставува доволно убедлив показател и упатува на потребата натаму 

да се испитуваат причините за незаинтересираноста и непосветеноста за работата кај 

работниците за приватно обезбедување. 
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Графикон број 4: Одговори на анкетно прашање „Дали се согласувате дека работници за 

приватно обезбедување се заинтересирани за работата и  посветени?“ 

 

 
 

 

 
 

 На прашањето „Дали е важно за работниците за приватно обезбедување да се 

спроведува специјализирана обука за вршење на нивните овластувања?“ 15 испитаници 

(75%) одговориле „важно“ и 3 испитаници (15%) одговориле делумно важно, 1 (5%) 

неутрално, 1 (5%) малку важно. Оттука, издржано може да се заклучи дека за околу 90% од 

испитаниците е важно за работниците за приватно обезбедување да се спроведува 

специјализирана обука за вршење на нивните овластувања. 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

Не се согласувам

Донекаде не се согласувам

Ниту се согласувам, ниту не се согласувам

Донекаде се согласувам

Се согласувам

Дали се согласувате дека работници за приватно 

обезбедување се заинтересирани

за работата и  посветени?

10%

20%

5%

55%

10%

Дали се согласувате дека работници за приватно 

обезбедување се заинтересирани

за работата и  посветени?

Не се согласувам

Донекаде не се согласувам
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Графикон број 5: Одговори на анкетно прашање „Дали е важно за работниците за приватно 

обезбедување да се спроведува специјализирана обука за вршење на нивните овластувања?“ 

 

 

 
 

5.5 Заклучни согледувањa 

 Европските критериуми за квалитет на приватното обезбедување идентификуваат 

5 клучни апекти: работници за приватно обезбедување, менаџери (раководители) 

за приватно обезбедување, професионални капацитети на правното лице за вршење 

дејност приватно обезбедување, специјалната регулатива (lex specialis) и искуство 

во дејноста, општествена одговорност и етика во работењето. 

 Во Република Северна Македонија не постојат формално утврдени и пропишани 

критериуми за квалитет, па оттука нема формална обврска за имплементирање 

квалитет на услугата физичко обезбедување. Ова укажува дека кај регулаторот 

нема изразена свест за системско утврдување на квалитет на приватното 

обезбедување. Истовремено, кај вршителите на дејноста утврдено е дека 

определени големи правни лица имаат имплементирано ИСО стандард за квалитет, 

врз основа на кој имаат имплементирано извесен дел од европските критериуми за 

квалитет, но сепак изостанува свест за генерално практикување квалитет кај 

вршителите на дејноста. Оттука, останува отворено прашањето за начинот на 

уредување на квалитетот во секторот приватно обезбедување во нашата држава, 
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натамошната имплементација на критериуми за квалитет, механизми за надзор и 

контрола итн. 

 Истражувањето укажа дека правните лица немаат формално утврден процес за 

управување со човечките ресурси, не планираат вработувања и не вршат селекција 

на кадрите. Забележана е изразена флуктуација на работниците, што упатува на 

ризик од дисфункционалност во фирмите, непостојаност во услугата и несигурност 

во капацитетите. Сепак, флуктуација на работници претставува карактеристика на 

овој сектор на глобално ниво и веќе се препознава како вообичаен амбиент за 

работа во кој функционира дејноста. 

 Се потврди дека стручна, специјализирана обука за работниците за приватно 

обезбедување е потребна и истата се спроведува во различни области, особено за: 

начин на спроведување на јавните овластувања, заштита на личните податоци, 

противпожарна заштита, безбедност и заштита при работа и сл. Според исказите 

обуките главно ги иницира и организира Комората на РСМ за приватно 

обезбедување, во соработка со надлежни институции и потврдени експерти. 

 Комуникацијата на правното лице со клиентите претставува јасно идентификувана 

и потребна област за која правните лица се свесни дека треба да се заложат, но овој 

аспект од нивното работење не е унифициран.  

 Се препорачува со оглед на местото и улогата на приватниот безбедносен сектор 

во националниот безбедносен сектор, особено врз основа на соработката со 

полицијата (обезбедување на јавни манифестации, споретски натпревари и сл.), 

обезбедувањето на критичната инфраструктура и општата превентивна функција 

на приватното обезбедување да се пристапи кон системско, формално дефинирање 

на критериуми за квалитет. Системското утврдување на критериумите за квалитет 

може да биде спроведено од страна на Комората за приватно обезбедување, но со 

оглед на недостаток на механизми за контрола над имплементацијата на 

критериумите за квалитет ќе остане на слободната определба на правните лица за 

нивна примена. Оттука, регулаторот треба да иницира широка дебата на темата 

критериуми за квалитет на приватното обезбедување, да ги вклучи вршителите на 

дејноста, претставниците на МВР и другите безбедносни чинители, претставниците 

на академската и стручна јавност, корисниците на услугите приватно обезбедување 

и др, по што може со холистички пристап да се креира адекватен акт за критериуми 

за квалитет на приватното обезбедување во Република Северна Македонија.  

 

 

6 НАУЧНА И ОПШТЕСТВЕНА ОПРАВДАНОСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 Со истражувањето се согледа управувањето со човечките ресурси во правните лица 

кои вршат приватно обезбедвуање во вид на давање услуги за физичко обезбедување заради 

унапредување на квалитетот на дејноста. Истражувањето резултираше со индикации за 

унапредување на работењето заради квалитетот на услугата и за гаранција на приватната 

безбедност на граѓаните на нашата држава. Воедно, формулирани се укажувања за 

натамошен развој на управувањето со човечките ресурси и начинот на унапредување на 

квалитетот на услугата во тој контекст. 

 Крајно, се очекува да се поттикнат нови истражувања во областа кои ќе придонесат 

за унапредување на квалитетот на приватното обезбедување, како и за унапредување на 

интегралниот безбедносен концепт на нашата држава. 
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ПРИЛОГ 1: СТРУКТУРИРАНО ИНТЕРВЈУ ЗА СОПСТВЕНИЦИ/УПРАВИТЕЛИ 

 

ДЕМОГРАФСКИ ПРАШАЊА 

Пол:    Ж      М 

Возраст:  до 30 год.   30-40 год.   40-50 год,   над 50 год. 

Големина на фирма:    големa (>250)   среднa (50-250)    малa (дo 50) 

 

ПРАШАЊА ЗА ИНТЕРВЈУ:  

1. Дефиниран формален процес на управување со човечките ресурси (планирање, 

регрутирање и селекција на вработени),  примена на истиот во пракса, флуктуација на 

вработените и потреба од нови вработувања? 

2. Посебен план и програма за обука на работниците? Посебни предавачи и сопствен 

центар за обука?  

3. Формална кадровска политика за менаџери (избор, вештини и компетенции), етички 

кодекс 

4. Формална утврдена процедура за комуникацијата меѓу компанијата и клиентите 

 

АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ЗА СОПСТВЕНИЦИ/УПРАВИТЕЛИ 

1. Дали се согласувате дека работници за приватно обезбедување се 

заинтересирани за работата и посветени?  

 Не се согласувам 

 Донекаде не се согласувам 

 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 

 Донекаде се согласувам 

 Се согласувам 

2. Дали е важно за работниците за приватно обезбедување да се спроведува 

специјализирана обука за вршење на нивните овластувања? 

 Неважно 

 Малку важно 

 Неутрален 

 Делумно важно 

 Важно 

3. Дали начинот на комуникација меѓу компанијата и клиентите влијае над 

лојалноста на клиентите и задоволството од услугата? 

 Не влијае 

 Малку влијае 

 Неутрален 

 Умерено влијае 

 Многу влијае 

4. Дали во комапнијата имате имплементирано стандард за квалитет? 

 ДА (наведете кој стандард: ______________________________ 

 НЕ 
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ПРИЛОГ 2: АНКЕТЕН ПРАШАЛНИК ЗА РАКОВОДИТЕЛИ/МЕНАЏЕРИ 

 

Почитуван/a, 

Подолу се наведени прашања кои ќе помогнат реално да се согледа состојбата во правните 

лица кои вршат услуги на физичко обезбедување во однос на влијанието на управувањето 

со човечките врз квалитетот на услугите. Овој прашалник ќе биде дел од истражувачки 

проект во рамки на докторски студии при Факултетот за безбедност, Скопје. Ве молам да 

одговорите на прашањата искрено, податоците ќе бидат обработени анонимно. 

 

1. Пол:   Ж        М 

2. Возраст:  

 до 30 год.   30-40 год.    40-50 год.    над 50 год. 

3. Степен на образование на менаџерите:     

 ССС   ВСС    Магистер 

4. Дали компанијата инвестира во стекнување и унапредување на вештините и 

компетенциите на менаџерите? 

 Никогаш 

 Ретко (1 во годината) 

 Понекогаш (2 пати во годината) 

 Вообичаено (4 пати во годината) 

 Секогаш (6 пати во годината) 

5. Дали се согласувате дека работници за приватно обезбедување се заинтересирани 

за работата и  посветени?  

 Не се согласувам 

 Донекаде не се согласувам 

 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам 

 Донекаде се согласувам 

 Се согласувам 

6. Дали е важно за работниците за приватно обезбедување да се спроведува 

специјализирана обука за вршење на нивните овластувања? 

 Неважно 

 Малку важно 

 Неутрален 

 Делумно важно 

 Важно 
 

7. Опишете го според Ваше мислење управувањето со човечките ресурси во 

компанијата во однос на: ефикасност при планирање, регрутирање и селекција 

на вработени. 


