ЗАКОН О АГЕНЦИЈАМА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЛИЦА И ИМОВИНЕ И
ПРИВАТНОЈ ДЕТЕКТИВСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим законом уређује се дјелатност обезбјеђења лица и имовине, утврђују услови за
оснивање предузећа, те обављање послова обезбјеђења лица и имовине; прописује надзор
над радом предузећа која обављају послове обезбјеђења лица и имовине, а која нису
одређени као послови Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту:
Министарства) и других органа државне управе.
Овим законом уређује се и детективска дјелатност те обављање детективских послова у
облику детективских агенција, права и обавезе приватних детектива и надзор над
њиховим радом.
Члан 2.
Предузећа и детективске агенције која имају одобрење за обављање послова обезбјеђења
лица и имовине, односно детективске послове, не смију обављати послове обезбјеђења
лица и имовине, који су у надлежности Министарства и других органа државне управе, те
примјењивати оперативне методе и средства која на темељу посебних прописа
примјењују
Министарства и други надлежни органи државне управе.
Члан 3.
Предузећима и детективским агенцијама, која имају одобрење за обављање послова
обезбјеђења лица и имовине, односно детективских послова, забрањено је обављање тих
послова за органе државне власти и представничке, односно извршне органе општина,
градова и Републике.
II - ДЈЕЛАТНОСТ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЛИЦА И ИМОВИНЕ
Члан 4.
Дјелатност обезбјеђења лица и имовине обухвата послове обезбјеђења лица и имовине
који се спроводе физичким или техничким обезбјеђењем.
Под дјелатношћу обезбјеђења лица и имовине не подразумијева се улично патролирање.
Члан 5.
Физичко обезбјеђење је непосредно чување и обезбјеђивање лица и имовине путем
припадника обезбјеђења.

Члан 6.
Припадници обезбјеђења непосредно предузимају овим законом допуштене мјере ради
спречавања противправних радњи којима се отуђује, оштећује или на други начин
угрожава имовина, коју обезбјеђује и спречава угрожавање физичке сигурности лица које
се обезбјеђује.
Члан 7.
Техничко обезбјеђење лица и имовине остварује се техничким средствима и уређајима
чија се врста, намјена и квалитет и примјена утврђује посебним прописима.
Члан 8.
Техничко обезбјеђење спроводи се на подручју простора или објекта који се обезбјеђује,
те у пратњи и обезбјеђењу приликом превоза обезбјеђиваних лица, новца, вриједносних
папира, племенитих ковина и метала и других вриједности по захтјеву заинтересованих
странака.
III - УСЛОВИ ЗА ОСНИВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ ЛИЦА И ИМОВИНЕ
Члан 9.
Дјелатност обезбјеђења лица и имовине могу обављати предузећа основана у складу са
чланом 8. Закона о предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, број 24/98).
Изузетно Влада Републике Српске може основати јавно предузеће или државно предузеће
за обављање дјелатности обезбјеђења лица и имовине.
Члан 10.
Предузећа из претходног члана могу се код надлежног суда регистровати за обављање
дјелатности обезбјеђења лица и имовине на основу одобрења Министарства.
Члан 11.
Поред услова прописаних Законом о предузећима приликом издавања одобрења из члана
10. овог закона, физичко лице - оснивач и власник предузећа оснивача мора испунити и
слиједеће услове:
- да је држављанин Републике Српске или БиХ и да има пребивалиште у Републици
Српској,
- да је пунољетно лице,
- да својим досадашњим начином живота, понашањем или активношћу указује да ће
савјесно и одговорно обављати дјелатност обезбјеђења лица и имовине,
- да има општу здравствену способност, што доказује потврдом овлашћене здравствене
установе,
- да није осуђивано за кривична дјела која се гоне по службеној дужности, као и лице
осуђивано за друга кривична дјела почињена из користољубља или из нечасних побуда
или које га чини неподобним за обављање дјелатности обезбјеђења лица и имовине,
- да није кажњавано за прекршаје јавног реда и мира са обиљежјима насиља или друге
прекршаје који га чине неподобним за обављање дјелатности обезбјеђења лица и
имовине,

- да му није изречена заштитна мјера за обављање дјелатности.
Члан 12.
Захтјев за издавање одобрења за обављање дјелатности обезбјеђења лица и имовине,
оснивач предузећа подноси Центру јавне безбједности према мјесту пребивалишта,
односно сједишту.
Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се докази о испуњавању услова из члана 11.
овог закона, и акта о оснивању предузећа за обављање дјелатности обезбјеђења лица и
имовине.
Лицу против којег је покренута истрага или се против њега води кривични или
прекршајни поступак, за кривично дјело, односно прекршај из члана 11. овог закона, неће
се издати одобрење из става 1. овог члана до правоснажности рјешења којим се истрага
обуставља, односно пресуде којом се оптужба одбија или оптужени ослобађа оптужбе,
односно рјешења којим се захтјев за покретање прекршајног поступка одбацује или
прекршајни поступак обуставља.
ЦЈБ рјешењем одлучује о захтјеву из става 1. овога члана.
Против рјешења ЦЈБ може се изјавити жалба министру унутрашњих послова.
Члан 13.
Предузеће из члана 9. овог закона може започети са радом на основу одобрења ЦЈБ којим
се утврђује да су испуњени прописани услови.
Предузеће из члана 9. став 1. овог закона које испуњава прописане услове може започети
са радом ако има:
- пословни простор уређен у складу са прописима о посебним просторним и техничким
условима за смјештај оружја, те заштиту од пожара, крађе и других незгода или
злоупотреба,
- акт о систематизацији радних мјеста припадника обезбјеђења са прописаном стручном
спремом, описом послова и овлашћењима запослених за свако радно мјесто,
- заштитни знак.
Члан 14.
Одобрење из члана 10. овог закона престаје да важи ако правно лице не започне са радом
у року од једне године од дана правоснажности одобрења или даном престанка правног
лица.
Члан 15.
Лице коме је као раднику Министарства престао радни однос на основу одлуке
дисциплинског органа, на основу рјешења о престанку радног односа ради повреда радне
дисциплине или на лични захтјев како би се избјегло доношење одлуке дисциплинског
органа, односно рјешења о престанку радног односа, због повреда које представљају
кривично дјело или прекршај из члана 20. ст. 2. и 3. овог закона, не може прије истека пет
година након престанка радног односа у Министарству бити оснивач предузећа или члан
друштва или радник из члана 9. став 1. овог закона.

Члан 16.
Послови обезбјеђења лица и имовине могу се обављати само на основу уговора
склопљеног у писаном облику, између предузећа, из члана 9. овог закона и корисника
услуге.
Члан 17.
У обављању послова обезбјеђења лица и имовине дозвољена је употреба средстава и
уређаја који имају прописани квалитет према стандардима, односно прихваћеним
правилима техничке праксе.
Предузећа која обављају послове обезбјеђења лица и имовине одговорна су за исправност
уграђене техничке опреме што подразумијева обезбијеђену службу за редовно одржавање
и поправак уграђених уређаја и опреме.
Члан 18.
Предузеће које обавља послове физичког обезбјеђења дозвољена је набавка прописане
врсте кратког ватреног оружја за највише 50% запосленик који према акту о
систематизацији, у обављању послова обезбјеђења лица и имовине могу носити ватрено
оружје за самоодбрану.
Изузетно предузеће може, на основу одобрења ЦЈБ, набавити већу количину ватреног
оружја од количине одређене ставом 1. овог члана.
Допуштено је коришћење обучених паса чувара у обављању послова физичког
обезбјеђења само у ограђеном простору који се обезбјеђује.
1. Овлашћење за обављање послова обезбјеђења лица и имовине
Члан 19.
Послове обезбјеђења лица и имовине могу обављати лица која имају овлашћење за
обављање тих послова (у даљем тексту: припадник обезбјеђења).
Овлашћење из става 1. овог члана издаје се за обављање послова физичког обезбјеђења
или за обављање послова техничког обезбјеђења.
Члан 20.
Овлашћење за обављање послова физичког обезбјеђења може се издати лицу које:
- је држављанин Републике Српске или БиХ и да има пребивалиште у Републици Српској,
- је пунољетно,
- својим досадашњим начином живота, понашањем или активношћу указује да ће
одговорно обављати послове,
- има општу здравствену способност и посебну душевну и физичку способност, што
доказује потврдом овлашћене здравствене установе,
- има најмање средњу стручну спрему,
- има пред испитном комисијом Министарства положен стручни испит за обављање
послова физичког обезбјеђења.
Овлашћење се неће издати лицу осуђеном за кривично дјело које се гони по службеној
дужности, као и лице које је осуђено за кривично дјело почињено из користољубља или
за кривично дјело почињено из нечасних побуда или које га чини морално неподобним за
обављање послова физичког обезбјеђења, нити лице које је кажњавано за прекршаје

јавног реда и мира с обиљежјима насиља или за друге прекршаје који га чине неподобним
за обављање дјелатности обезбјеђења лица и имовине.
Овлашћење се неће издати ни лицу које својим досадашњим понашањем указује на
непоузданост за обављање тих послова, а посебно које чешће и прекомјерно ужива
алкохол, исказује страст за коцкањем или расипништвом, има склоности насиља у
породици, или из других разлога супротних моралу средине у којој живи.
Лицу из члана 15. овог закона може се издати, након истека прописаног рока, овлашћење
за обављање послова физичког обезбјеђења под условима из става 1. овог члана.
Члан 21.
Захтјев за издавање овлашћења из члана 20. овог закона подноси се ЦЈБ према мјесту
пребивалишта подносиоца захтјева.
Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се докази о испуњавању услова из члана 20.
став 1. овог закона, осим услова из алинеје 3. истог става, чије испуњавање утврђује ЦЈБ.
Лице против којег је покренута истрага или се против њега води кривични, или
прекршајни поступак за кривично дјело, или прекршај из члана 20. ст. 2. и 3. овог закона,
не може добити одобрење из става 1. овог члана до правоснажности рјешења којим се
истрага обуставља, односно пресуде којом се оптужба одбија или оптужени ослобађа
оптужбе, односно рјешења којим се захтјев за покретање прекршајног поступка одбија
или прекршајни поступак обуставља.
ЦЈБ рјешењем одлучује о захтјеву из става 1. овог члана.
Против рјешења ЦЈБ може се изјавити жалба министру унутрашњих послова.
Члан 22.
У обављању послова физичког обезбјеђења припадник обезбјеђења је за вријеме
дужности овлашћен да:
- утврди идентитет лица које улази односно излази у и из објекта или простора који се
обезбјеђује,
- нареди лицу које ремети прописани ред и мир удаљавање са простора или из објекта
који се обезбјеђује,
- забрани неовлашћеним лицима приступ објектима или простору који се обезбјеђују,
- задржи лице које је на простору или у објекту које обезбјеђује затекао у вршењу
кривичног дјела, до доласка полиције,
- прегледа возило или лице на улазу у простор или објекат који се обезбјеђује и на излазу
из њега.
Задржано лице мора се одмах предати полицији.
Припадник обезбјеђења, који је задржао лице из става 2. алинеја 4. овог члана, одмах
обавјештава полицију о задржавању и разлозима задржавања те мјесту на коме је лице
задржано о чему сачињава забиљешку коју заједно са задржаним лицем предаје
припадницима полиције.
Члан 23.
Припаднику обезбјеђења дозвољено је у обављању послова физичког обезбјеђења
употријебити физичку снагу, само ако на други начин не може одбити:
- противправни и непосредни напад којим се угрожава његов живот или живот лица која
обезбјеђује,
- противправни и непосредни напад усмјерен на уништење или умањење вриједности
имовине коју обезбјеђује.

Под употребом физичке снаге сматрају се захвати који се користе у вјештинама
самоодбране ради савладавања отпора лица које физички напада на припадника
обезбјеђења, лица или објекте, односно предмете који се обезбјеђују.
Члан 24.
Припадницима обезбјеђења дозвољено је носити кратко ватрено оружје само за вријеме
обављања послова непосредног чувања и обезбјеђивања лица и имовине.
Припаднику обезбјеђења дозвољено је у обављању послова непосредног чувања и
обезбјеђивања лица употријебити оружје само када је то неопходно ради заштите живота
лица кога обезбјеђује или свога живота и ако се истовремени или непосредно предстојећи
противправни напад према лицу које се обезбјеђује или према њему није могао одбити
употребом физичке снаге.
Прије употребе ватреног оружја припадник обезбјеђења је дужан упозорити лице против
кога намјерава употријебити ватрено оружје.
Припадници обезбјеђења су дужни приликом употребе ватреног оружја чувати животе
других људи.
Припадници обезбјеђења не смију у обављању послова из става 1. овог члана носити
властито ватрено оружје.
У случају употребе ватреног оружја из става 2. овог члана, припадник обезбјеђења који је
употријебио ватрено оружје, је дужан о томе одмах обавијестити најближу полицијску
станицу. Полицијска станица ће о томе одмах обавијестити истражног судију надлежног
суда који је дужан без одлагања обавити увиђај на лицу мјеста.
Уколико се увиђајем утврди да постоји основана сумња да је припадник обезбјеђења
употребом ватреног оружја из става 2. овог члана учинио прекршај или кривично дјело,
привремено ће му се одузети овлашћење за обављање послова, док се не оконча
прекршајни или кривични поступак.
У зависности од исхода прекршајног или кривичног поступка донијеће се коначна одлука
о враћању привремено одузетог овлашћења или о његовом трајном одузимању.
Члан 25.
Овлашћење за обављање послова техничког обезбјеђења може се издати лицу које
испуњава услове из члана 20. став 1. и члана 26. овог закона.
Захтјев за издавање овлашћења из става 1. овог члана подноси се ЦЈБ према
пребивалишту подносиоца захтјева.
Уз захтјев из става 2. овог члана прилажу се докази о испуњавању услова из члана 20.
став 1. алинеје 1., 2., 4. и 5. овог закона, те докази из члана 26. овог закона о прописаној
стручној спреми и радном искуству.
Надлежни орган утврђује испуњеност услова из члана 20. став 1. алинеја 4. овог закона.
Лицу из члана 15. овог закона може се издати, након истека прописаног рока, овлашћење
за обављање послова техничког обезбјеђења под условима из става 1. овог члана.
ЦЈБ рјешењем одлучује о захтјеву из става 2. овог члана.
Против рјешења ЦЈБ може се изјавити жалба министру унутрашњих послова.
Члан 26.
Лице које има средњу стручну спрему техничког смјера, може добити овлашћење за
обављање послова техничког обезбјеђења и то за послове постављања заштитноалармних система те одржавање техничких уређаја и средстава.

Лице које има вишу стручну спрему техничког смјера и пет година радног искуства на
пословима техничког обезбјеђења, може добити овлашћење за обављање послова
техничког обезбјеђења и то, поред послова из става 1. овог члана, за послове развијања
техничких уређаја и средстава, израде, процјене угрожености објекта или простора који
се обезбјеђује, те пројектовање техничких безбједносних система.
Лице које има високу стручну спрему техничког смјера и три године радног искуства на
пословима техничког обезбјеђења, може добити овлашћење за обављање послова
техничког обезбјеђења и то, поред послова из става 2. овог члана, за послове надзора над
пројектовањем и извођењем радова техничких безбједносних система, ревизије пројектне
документације техничких безбједносних система, техничког пријема новоинсталираних
система, те пружање интелектуалних услуга.
2. Униформа и легитимација припадника обезбјеђења
Члан 27.
Припадници физичког обезбјеђења и припадници обезбјеђења који раде на пословима
постављања и одржавања средстава и уређаја за техничко обезбјеђење лица и имовине,
морају при обављању послова обезбјеђења носити радну униформу и на њој на видном
мјесту истакнути легитимацију припадника обезбјеђења.
Радна униформа из става 1. овог члана мора на видном мјесту бити означена
регистрованим заштитним знаком правног лица и не смије бити по боји, кроју и ознакама
једнака или слична униформи ВРС, Министарства РС, или униформи државних
службеника других органа власти.
Члан 28.
Радне униформе дозвољено је носити само за вријеме обављања послова из члана 27. став
1. овог закона. Лицима из члана 27. став 1. овог закона, дозвољено је у радној униформи
одлазити и долазити на посао на основу издатог радног налога.
Забрањено је носити на јавним мјестима означене дијелове радне униформе припадника
обезбјеђења правног лица.
Припадници обезбјеђења који у обављању послова физичког обезбјеђења обезбјеђују
штићене личности, могу обављати те послове у грађанском одијелу на основу издатог
писаног радног налога.
Члан 29.
Легитимацију припадника обезбјеђења издаје ЦЈБ према мјесту пребивалишта
подносиоца захтјева.
ЦЈБ ће одузети легитимацију припадника обезбјеђења припаднику обезбјеђења коме
престане постојати неки од услова које мора испуњавати за обављање послова
обезбјеђења лица и имовине или коме престане радни однос.
Легитимација се мора одузети у року од три дана од дана сазнања за престанак постојања
неког од услова из става 2. овог члана, односно у року од три дана од дана престанка
радног односа.
Правно лице, односно самостални привредник, дужан је у случају настанка околности под
којима се легитимација припадника обезбјеђења мора одузети, легитимацију одмах
доставити ЦЈБ.
На захтјев овлашћеног службеног лица Министарства, припадници обезбјеђења су дужни
дати на увид своју легитимацију припадника обезбјеђења.

IV - ДЕТЕКТИВСКА ДЈЕЛАТНОСТ И ПРИВАТНИ ДЕТЕКТИВИ
1. Обављање детективских послова
Члан 30.
Детективска дјелатност подразумијева послове прикупљања и обраде података и
материјалних доказа.
Послове из става 1. овог члана могу обављати лица која имају овлашћење за обављање
детективских послова (у даљем тексту: приватни детективи).
Члан 31.
Овлашћење за обављање детективских послова може се издати лицу које:
- је држављанин Републике Српске или БиХ и да има пребивалиште у Републици Српској,
- је навршило 25 годину живота,
- има високу или вишу стручну спрему,
- има завршен приправнички стаж код приватног детектива у трајању од осамнаест
мјесеци,
- својим досадашњим начином живота, понашањем или дјелатношћу указује да ће
савјесно и одговорно обављати детективске послове,
- има општу здравствену способност и посебну душевну и физичку способност, што
доказује увјерењем овлашћене здравствене установе,
- има положен стручни испит за приватног детектива, који је положен пред испитном
комисијом МУП-а.
Лице које има три године радног искуства на пословима овлашћеног службеног лица
Министарства или Министарства одбране, односно Војне полиције ВРС, те другим
пословима безбједносне природе, обавјештајним, истражним или пословима извршења
кривичних и прекршајних санкција, има испуњен услов из става 1. алинеје 5. и 8. овог
члана.
Лицу из члана 15. овог закона може се издати, након што протекне прописани рок,
овлашћење за обављање детективских послова под условима из става 1. овог члана.
Испит за приватног детектива полаже се након спроведеног приправничког стажа.
Одредбе члана 20. ст. 2. и 3. те члана 21. став 3. овог закона, примјењују се на
одговарајући начин и на лице које подноси захтјев за издавање овлашћења из члана 30.
став 2. овог закона.
Члан 32.
Захтјев за издавање овлашћења из члана 30. став 2. овог закона подноси се ЦЈБ према
пребивалишту подносиоца захтјева.
Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се докази о испуњавању услова из члана 31. ст.
1. и 2. овог закона, осим услова из алинеје 6. став 1., чије испуњавање утврђује надлежни
орган.
ЦЈБ рјешењем одлучује о захтјеву из става 1. овог члана.
Против рјешења ЦЈБ може се изјавити жалба министру.
Члан 33.
Детективски послови обављају се као самостална дјелатност.

Дјелатност из става 1. овог члана може обављати само физичко лице које има овлашћење
за обављање детективских послова и одобрење за почетак рада.
Дјелатност из става 1. овог члана физичко лице уписује у регистар самосталних
дјелатности на основу издатог овлашћења за обављање детективских послова.
Члан 34.
Приватни детектив мора имати обезбјеђен пословни простор у складу са просторним и
техничким условима за заштиту од пожара, крађе и других незгода и злоупотреба.
Члан 35.
Приватни детектив може започети са радом на основу одобрења ЦЈБ којим се утврђује да
су испуњени прописани услови.
Захтјев за издавање одобрења за почетак рада подноси се надлежном органу према
сједишту приватног детектива.
Уз захтјев из става 2. овог члана прилаже се акт о упису у регистар самосталних
привредника, те докази о испуњавању услова из члана 34. овог закона.
ЦЈБ рјешењем одлучује о захтјеву из става 2. овог члана.
Против рјешења ЦЈБ може се изјавити жалба министру.
Члан 36.
Одобрење из члана 35. став 1. овог закона престаје да важи ако приватни детектив не
започне са радом у року од шест мјесеци од дана издавања одобрења.
Члан 37.
Два или више приватних детектива могу основати детективску канцеларију.
Детективска канцеларија оснива се као правно лице.
Чланови правног лица из става 2. овог члана не могу бити правна лица нити физичка лица
која немају овлашћења из члана 30. став 2. овог закона.
Члан 38.
Детективска канцеларија може започети са радом на основу одобрења ЦЈБ и у складу са
одредбама члана 34. овог закона.
Члан 39.
Захтјев за издавање одобрења за почетак рада подноси се ЦЈБ према сједишту подносиоца
захтјева.
Уз захтјев из става 1. овог члана подносилац захтјева прилаже овлашћење за обављање
детективских послова те доказе о испуњавању услова из члана 31. овог закона.
ЦЈБ рјешењем одлучује о захтјеву из става 1. овог члана.
Против рјешења ЦЈБ може се изјавити жалба министру.

Члан 40.
Одобрење из члана 38. овог закона престаје да важи ако детективска канцеларија не
започне са радом у року од шест мјесеци од дана правоснажности одобрења или даном
престанка рада детективске канцеларије.
2. Права и дужности приватног детектива
Члан 41.
Детективски послови смију се обављати само на основу уговора склопљеног у писаном
облику између приватног детектива и наручиоца детективске услуге (у даљем тексту:
наручилац услуге).
Члан 42.
Приватни детектив за вријеме обављања послова дужан је показати детективску
легитимацију овлашћеном службеном лицу Министарства и лицу од кога прибавља
одређене податке.
Детективску легитимацију издаје ЦЈБ према сједишту приватног детектива.
Приватни детектив је обавезан вратити детективску легитимацију ЦЈБ у року од три дана
од дана предаје писане изјаве ЦЈБ да престаје обављати детективске послове.
У случају смрти приватног детектива, његов насљедник или правни сљедбеник, је дужан
вратити детективску легитимацију ЦЈБ у року од тридесет дана од дана смрти приватног
детектива.
Члан 43.
Приватном детективу дозвољено је прикупљати податке од лица која су му вољна
уступити тражене податке.
Приватни детектив може искључиво прикупљати податке о:
- несталим лицима или лицима која се скривају или лицима која су написала или послала
анонимна писма или лицима која шире клевете, сумњичења или увреде,
- лицима која су странци проузроковали штету,
- предметима који су изгубљени или украдени,
- успјешности лица у обављању послова,
- успјешности и пословности правних лица или самосталних привредника.
Приватном детективу приликом прикупљања података из става 2. овог члана, забрањено
је ометати обављање послова из надлежности државних органа.
Члан 44.
Овлашћено лице органа државне управе или правног лица које на основу јавних
овлашћења води одређене евиденције, те других правних лица, може приватном
детективу дати податке о:
- стално и привремено пријављеним лицима,
- полисама осигурања,
- пореским пријавама,
- власницима моторних возила и пловила,
- податке из државних архива,
- податке о пензијском и инвалидском осигурању.

Овлашћено лице из става 1. овог члана није дозвољено давати приватном детективу
податке који су посебним прописом одређени као службена тајна.
Члан 45.
Приватни детектив који је поводом обављања послова који су му повјерени, сазнао за
кривично дјело које се гони по службеној дужности, обавезан је одмах пријавити то дјело
Министарству или надлежном јавном тужилаштву.
Обавезе из претходног става утврђују се и за припаднике обезбјеђења.
Члан 46.
Приватном детективу забрањено је при обављању детективских послова употребљавати
ватрено оружје и друга средства принуде, осим у случајевима личне заштите.
Приватном детективу забрањено је користити средства и направе за електронска снимања
или прислушкивања.
Члан 47.
Подаци, које је приватни детектив прикупио у обављању уговореног посла, сматрају се
пословном тајном и након што приватни детектив престане обављати детективске
послове.
Податке и сазнања до којих је дошао у обављању уговореног посла, приватни детектив
може користити само у сврху ради које су прикупљени.
Члан 48.
Приватни детектив дужан је након обављеног уговореног посла све прикупљене податке
предати странци, а све друге податке који нису од значаја за уговорени посао уништити у
року од осам дана од дана испуњења уговора.
Приватни детектив не смије објављивати податке до којих је дошао обављањем
уговореног посла нити другом лицу омогућити објављивање тих података.
Члан 49.
Приватни детектив је обавезан омогућити увид у све прикупљене податке и доказе којима
располаже овлашћеном службеном лицу Министарства.
Овлашћено службено лице Министарства о обављеном увиду из става 1. овог члана
саставља записник.
Члан 50.
Приватни детектив ће одбити обављање детективских послова:
- ако странка захтијева прикупљање података које не смију прикупљати,
- у другим случајевима сукоба интереса предвиђеним прописима или прихваћеним
кодексом професионалне етике.

V – ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 51.
Министарство води евиденције о:
- издатим одобрењима из чл. 10., 13. и 18. овог закона,
- издатим овлашћењима из чл. 20. и 25. овог закона и легитимацијама припадника
обезбјеђења,
- издатим овлашћењима из члана 31. овог закона и детективским легитимацијама,
- издатим одобрењима из чл. 35. и 39. овог закона,
- издатим увјерењима о положеном стручном испиту за припаднике обезбјеђења, односно
приватног детектива.
Члан 52.
Правна лица која се баве пословима обезбјеђења дужна су водити евиденције о:
- уговорима склопљеним са странкама,
- ватреном оружју,
- запосленим радницима задуженим за руковање оружјем,
- објектима, просторима и лицима које обезбјеђују.
Правна лица из члана 9. овог закона који се баве пословима обезбјеђења су дужна водити
евиденције о:
- уговорима склопљеним са странкама,
- објектима и просторима који се обезбјеђују техничким обезбјеђењем.
Приватни детективи и детективске канцеларије су дужни водити евиденције о
склопљеним уговорима за пружање услуга.
Удружења воде именик чланова.
VI – НАДЗОР
Члан 53.
Управни надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу њега, над
радом образовних установа које спроводе оспособљавање лица за обављање послова
техничког или физичког обезбјеђења, те приватних детектива, спроводи Министарство.
Члан 54.
Инспекцијски надзор над обављањем послова обезбјеђења лица и имовине спроводе
овлашћена лица Министарства.
Члан 55.
ЦЈБ ће рјешењем одузети одобрење из члана 10. овог закона ако:
- се утврди да су подаци на основу којих је издато одобрење лажни,
- престане постојати неки од услова на основу којих је одобрење издато.
Рјешењем о одузимању одобрења оснивачу правног лица изриче се забрана оснивања
правног лица за обављање послова обезбјеђења лица и имовине из разлога утврђених
ставом 1. алинеја 1. овог члана, или ако престане постојати један од услова утврђених
чланом 11. овог закона, у трајању од пет година.

Против рјешења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Министарству. Жалба не
одлаже извршења.
Рјешење по жалби је коначно и против њега није дозвољено вођење управног спора.
Члан 56.
ЦЈБ доставља коначно рјешење из члана 55. овог закона надлежном суду, ради брисања
правног лица из судског регистра.
Члан 57.
ЦЈБ ће рјешењем забранити правном лицу обављање послова техничког обезбјеђења ако
се правном лицу одузме овлашћење за обављање послова техничког обезбјеђења према
одредбама члана 58. овог закона.
Рјешењем из става 1. овог члана правном лицу се изриче и забрана обављања послова
техничког обезбјеђења у трајању од пет година.
Против рјешења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Министарству. Жалба не
одлаже извршење рјешења. Рјешење по жалби је коначно и против њега није дозвољено
вођење управног спора.
ЦЈБ доставља коначно рјешење из става 1. овог члана надлежном државном органу ради
брисања самосталног привредника из регистра.
Члан 58.
ЦЈБ ће рјешењем одузети овлашћење припадника обезбјеђења за обављање послова
обезбјеђења лица и имовине ако:
- се утврди да су подаци на основу којих је издато одобрење лажни, трајно,
- престане постојати неки од услова на основу којих је овлашћење издато, трајно,
- постане трајно неспособан за обављање послова обезбјеђења лица и имовине ,
- изгуби пословну способност, трајно.
Рјешењем о одузимању овлашћења за обављање послова обезбјеђења лица и имовине из
разлога утврђених у ставу 1. алинеје 1. и 2. овог члана, или ако престане постојати један
од услова утврђених у члану 20. став 1. алинеје 3. и 4. овог закона, изриче се и забрана
обављања послова трајно.
Против рјешења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Министарству. Жалба не
одлаже извршење рјешења. Рјешење по жалби је коначно и против њега није дозвољено
вођење управног спора.
Члан 59.
ЦЈБ ће рјешењем одузети приватном детективу овлашћење за обављање детективских
послова ако:
- се утврди да су подаци на основу којих је издато овлашћење лажни,
- престане постојати неки од услова на основу којих је издато овлашћење,
- постане трајно неспособан за обављање детективских послова,
- изгуби пословну способност.
Рјешењем о одузимању овлашћења за обављање детективских послова из разлога
утврђених у ставу 1. алинеје 1. и 2. овог члана, или ако престане постојати један од услова
утврђених чланом 31. став 1. алинеја 6. овог закона, изриче се и забрана обављања
детективских послова трајно.

Против рјешења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Министарству. Жалба не
одлаже извршење рјешења. Рјешење по жалби је коначно и против њега није дозвољено
вођење управног спора.
Члан 60.
ЦЈБ ће рјешењем забранити детективској канцеларији обављање детективских послова
ако се приватном детективу детективске канцеларије одузме овлашћење на основу члана
59. став. 1. алинеје 1. и 2. овог закона.
Против рјешења из става 1. овог члан може се изјавити жалба Министарству. Жалба не
одлаже извршење рјешења. Рјешење по жалби је коначно и против њега није дозвољено
вођење управног спора.
Члан 61.
ЦЈБ доставља коначно рјешење из члана 59. овог закона надлежном државном органу
ради брисања приватног детектива из регистра самосталних привредника.
ЦЈБ доставља коначно рјешење из члана 60. овог закона надлежном суду ради брисања
детективске канцеларије из судског регистра.
Члан 62.
Овлашћена лица Министарства у обављању послова надзора утврђују законитост
пословања, провјеравају начин примјене прописаних заштитних и безбједносних мјера,
прегледају евиденције и пословну документацију која им омогућује увид у пословање,
пословне просторије, уређаје и техничку опрему, провјеравају начин чувања,
примопредаје и ношења ватреног оружја, провјеравају оспособљеност за руковање
ватреним оружјем припадника обезбјеђења и радника унутрашње службе обезбјеђења,
прегледају складиште ватреног оружја и муниције те спроводе и друге радње и мјере
којима се остварује увид у пословање.
Пословним просторијама у смислу става 1. овог члана сматрају се и стамбене и друге
просторије, превозна средства и слично, у којима правно или физичко лице обавља
дјелатност.
Члан 63.
У обављању послова надзора овлашћено лице предлаже Министарству доношење
рјешења о привременој забрани обављања дјелатности правном лицу, приватном
детективу или детективској канцеларији обављање дјелатности ако утврди:
- да су у обављању послова обезбјеђења лица и имовине, односно детективских послова
учињени тежи пропусти у поштовању закона и других прописа,
- неиспуњавање приписаних техничких и кадровских услова,
- обављање дјелатности која није регистрована или чије је обављање забрањено,
- да запослени немају прописано овлашћење за обављање послова обезбјеђења лица и
имовине, односно детективских послова.
Члан 64.
Против рјешења из члана 63. овог закона може се изјавити жалба Министарству у року од
три дана од дана уручења рјешења.
Министарство је дужно у року од 15 дана од дана пријема жалбе донијети рјешење.

VII - ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА
Члан 65.
Министар унутрашњих послова донијеће прописе о:
- условима и начину спровођења техничког и физичког обезбјеђења,
- условима и начину обављања детективских послова,
- просторним и техничким условима за заштиту од крађа и других незгода или
злоупотреба које мора испуњавати пословни простор из чл. 13. и 34. овог закона,
- начину поступања припадника обезбјеђења, начину употребе физичке снаге коју могу
употријебити припадници обезбјеђења, те начину надзора над радом и оспособљеношћу
за употребу оружја,
- садржају и изгледу легитимације припадника обезбјеђења и детективске легитимације,
- начину чувања и одлагања података које је прикупио приватни детектив, а који се
сматрају пословном тајном,
- садржају, изгледу и начину вођења евиденција утврђених у чл. 51. и 52. овог закона,
- програму и начину спровођења приправничког стажа и начину полагања приправничког
испита за детектива,
- условима и начину пружања стручне помоћи.
Министар унутрашњих послова рјешењем одређује висину накнаде за полагање стручног
испита, те приправничког испита као и цијену обрасца легитимације припадника
обезбјеђења и детективске легитимације, те обављања наплатних послова пружања
стручне помоћи.
Министар унутрашњих послова рјешењем именује Испитну комисију.
Министар унутрашњих послова рјешењем ће одредити правно лице за штампање обрасца
легитимације припадника обезбјеђења и детективске легитимације.
Члан 66.
Министар здравља прописаће начин утврђивања опште здравствене и посебне душевне и
физичке способности припадника обезбјеђења, приватних детектива и радника, те опште
здравствене способности оснивача, односно члана правног лица и одредиће здравствене
установе које ће обављати послове провјере опште здравствене, те посебне душевне и
физичке способности лица из овог члана.
Члан 67.
Министар унутрашњих послова уз сагласност министра просвјете прописат ће услове за
извођење наставе и оспособљавања за припаднике обезбјеђења и приватног детектива.
VIII - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 68.
Новчаном казном од 1.000 до 10.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:
- обавља послове обезбјеђења лица и имовине без одобрења из чланова 10., 13. и 19. овог
закона.
- посједује ватрено оружје у већој количини од прописане чланом 18. став 1. овог закона,
- запошљава припаднике обезбјеђења, односно приватног детектива који немају
овлашћења прописаним чл. 19. и 30. став 2. овог закона.
Новчаном казном од од 500 до 5.000 КМ казниће се за прекршај детективска агенција ако:

- обавља детективске послове без овлашћења, односно одобрења прописаним чланом 30.
став 2. и чл. 35. и 38. овог закона,
- прикупљају податке за које немају овлашћење или прикупљањем података ометају
обављање послова органа државне управе (члан 43. ст. 2. и 3.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 200 до 1.200 КМ и
одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из ст. 1. и 2. овог члана изрећи ће се и заштитна мјера забрана обављања
дјелатношћу у трајању до пет година.
Члан 69.
Новчаном казном од 500 до 8.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:
- обавља послове обезбјеђења лица и имовине без закљученог уговора прописано чланом
16. овог закона,
- употребљава средства и уређаје који не испуњавају прописане услове у погледу
квалитета према стандардима, односно стандардима прихваћеним правилима техничке
струке или необезбједи техничку опрему за редовно одржавање и поправак уграђених
уређаја (члан 17.),
- запосленим лицима није обезбједило прописану униформу, односно ако униформа
изгледом и кројем не одговара захтјевима из члана 27. овог закона.
Новчаном казном од 200 до 4.000 КМ за прекршаје из става 1. овог члана казниће се и
детективска агенција.
Новчаном казном од 150 до 1.000 КМ за прекршаје из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу.
За прекршаје из става 1. овог члана изрећи ће се и заштитна мјера забране обављања
дјелатности у трајању до пет година.
Члан 70.
Новчаном казном од 300 до 5.000 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:
- радници носе радну униформу или означене дијелове радне униформе изван времена
обављања послова без радног налога (члан 28. ст. 1. и 2.),
- у случају настајања околности због којих се легитимација припадника обезбјеђења мора
одузети, легитимацију одмах не достави ЦЈБ (члан 29.),
- не води прописане евиденције (члан 52.).
Новчаном казном од 100 до 800 КМ за прекршаје из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу.
Члан 71.
Новчаном казном од 100 до 1.000 КМ казниће се за прекршај припадник обезбјеђења и
приватни детектив ако:
- обавља послове без уговора склопљеног у писаном облику и издате посебне пуномоћу
(члан 41.),
- не пријави кривично дјело за које је сазнао поводом вршења послова који су му
повјерени (члан 45.),
- при обављању послова употријеби ватрено оружје и друга средства принуде или обавља
недопуштено снимање или прислушкивање (члан 46.),
- након престанка обављања детективских послова повриједи одредбе о пословној тајни
(члан 47. став 1.),

- користи податке и сазнања до којих је дошао у обављању уговореног посла супротно
сврси ради које су прикупљени, односно који не преда све прикупљене податке странци
након обављеног уговореног посла, објави податке до којих је дошао обављањем
уговореног посла или другом лицу омогући објављивање тих података (члан 47. став 2. и
члан 48.),
- обавља детективске послове иако је требало да одбије њихово обављање.
Члан 72.
Новчаном казном од 100 до 800 КМ казниће се за прекршај припадник обезбјеђења и
приватни детектив ако:
- не покаже детективску легитимацију овлашћеном лицу Министарства и лицу од кога
прикупља податке или не врати детективску легитимацију надлежном органу у случају
предвиђеним чланом 42. овог закона,
- овлашћеном службеном лицу Министарства не омогући увид у податке и доказе којима
располаже (члан 49.).
Члан 73.
Новчаном казном од 100 до 500 КМ казниће се за прекршај припадник обезбјеђења ако:
- за обављање послова носи ватрено оружје за вријеме обављања послова за које није
овлашћен носити ватрено оружје (члан 24. став 1.),
- за вријеме обављања послова носи властито ватрено оружје (члан 24. став 5.),
- долази, односно одлази с рада, у радној униформи без издатог радног налога (члан 28.
став 2.),
- на јавном мјесту носи означене дијелове радне униформе (члан 28. став 3.),
- при обављању послова обезбјеђења не истакне на видно мјесто легитимацију
припадника обезбјеђења или не покаже овлашћеном службеном лицу Министарства (члан
27. став 1. и члан 29. став 5.).
IX - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 74.
Правна лица и приватни детективи који на дан ступања на снагу овог закона обављају
дјелатности прописане овим законом, дужни су у року од шест мјесеци од дана ступања
на снагу овог закона ускладити своје обавезе са овим законом.
Члан 75.
Правна лица уз захтјев за издавање одобрења из члана 12. став 1. овог закона подносе:
1. акт о оснивању и унутрашњој организацији те овјерен препис акта о упису у судски
регистар;
2. попис оснивача, свих власника, те запослених и овјерене преписе рјешења о њиховом
распореду на одговарајућа радна мјеста, односно уговоре о запошљавању;
3. попис ватреног оружја и преписе одобрења за држање и ношење оружја;
4. попис корисника услуга;
5. попис техничких уређаја и опреме која се употребљава у обављању дјелатности, те
овјерене преписе одобрења за њихово коришћење, уколико је такво одобрење прописано
посебним прописом;

6. тлоцрт пословних просторија и просторија за одлагање личног наоружања и муниције с
пописом спроведених прописаних мјера заштите од пожара.
Приватни детективи из члана 74. овог закона, у року утврђеним истим чланом достављају
Министарству:
1. овјерен препис дозволе за рад,
2. податке из тачака 3., 4. и 5. става 1. овог члана,
3. тлоцрт пословне просторије.
Члан 76.
Лицима која на дан ступања на снагу овог закона обављају послове обезбјеђења лица и
имовине, те послове приватног детектива и које испуњавају овим законом прописане
услове, а немају положен стручни испит, издаће се привремено овлашћење. Након
издавања привременог овлашћења лица су дужна пријавити полагање испита пред
Испитном комисијом Министарства у року од шест мјесеци од дана издавања
привременог овлашћења.
Члан 77.
Одредбе чл. 20. и 22. овог закона примјењују се и на припаднике физичког обезбјеђења у
свим правним лицима које имају организовану властиту службу обезбјеђења.
Члан 78.
Правна лица која обављају послове обезбјеђења лица и имовине и приватни детективи
могу набавити и држати ватрено оружје у складу са Законом о оружју и муницији
(“Службени гласник Републике Српске”. број 13/93).
Оружје и муниција набављено супротно одредбама става 1. овог члана, одузеће се у
складу са законом.
Члан 79.
Лица из члана 75. овог закона која не поступе по одредбама овог члана не могу обављати
дјелатност овим законом.
Рјешење о забрани рада из претходног става доноси министар МУП-а. Против овог
рјешења жалба није допуштена нити се може водити управни спор.
Члан 80.
Министарство доставља рјешење из чл. 60. и 61. овог закона надлежном суду ради
брисања из судског регистра, односно надлежном органу државне управе ради брисања из
регистра самосталних привредника.
Члан 81.
Прописе из члана 65. за спровођење овога закона Влада Републике Српске и министар
унутрашњих послова донијеће у року од три мјесеца од дана ступања на снагу овога
закона.

Члан 82.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
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