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Тема: Историски развој на обезбедувањето

Потекло и еволуција на обезбедувањето;
Карактеристики на обезбедувањето;

Тема: Субјекти на приватниот сектор за безбедност и

нивнит дејности;
Приватни безбедносни компании
компании за физичко обезбедување;
компании за техничко обезбедување и
приватни детективски компании;

Тема: Законска основа и дејноста – приватен сектор за
безбедност во земјите-членки на Европската унија
регулирање на приватниот сектор за безбедност на
регионално ниво;
критериуми за работа на компаниите, за сопствениците
и членовите и одговорни органи;
обука и идентификација на лицата во приватниот
ектор за безбедност;
употреба на огнено оружје;
поврзаност меѓу приватниот сектор за безбедност и
полицијата;
контрола и надзор над приватниот сектор за безбедност.

Тема: Научно и теоретско одредување на поимот
безбедување;
Поимовно определување на физичко обезбедување и
ехничко обезбедување согласно Законот за
безбедување на имот и лица;
Поимовно-терминолошко определување на "тактика и
ехника на обезбедувањето;

Тема:Услови за вршење работи на обезбедување на лица и
имот
Правни лица регистрирани за вршење на дејноста
безбедување на лица и имот во вид на давање на услуги;
Правни лица кои обезбедувањето на лица и имот го
ршат за сопствени потреби;

Општи и посебни услови за вршење работи на
безбедување на лица и имот кои треба да ги исполнува
аботникот за обезбедување на лица и имот;

Тема: Права и должности на правните лица и работниците
ои вршат обезбедување на лица и имот
Комора за обезбедување на лица и имот;
Овластувања на работниците за обезбедување
легитимирање; предупредување; недозволување влез на
еповикани лица во имототшто го обезбедува;
реглед на возила или багаж;
недозволување неовластено снимање или внесување
редства и опрема за таа намена;
Употреба на физичка сила и употреба на огнено оружје;
употреба на куче за одбивање на напад;

а дефинира што е приватно обезбедување; физичко обезбедување и
ехничко обезбедување;
елесна заштита; мониторинг обезбедување и монторинг-патролно
безбедување; да ги објасни условите под кои правни лица и
физички лица можат да ја вршат дејноста обезбедување на
лица и имот; да ги разликува и и издвојува овластувањата кои ги
потребува полицијата и работниците за обезбедување на лица и им
а ја оценува работата на Комората за обезбедување на лица и имот
ејноста на приватните агенции за обезбедување; да ги знае условит
под кои се врши обезбедување на транспорт на пари и други
вредносни пратки со посебно опремено возило; обезбедување
на јавни собири и на други настани; да знае да ги распознава,
разликува видовите на обезбедување и нивоата на заштита;
а ги опише, објасни и класифицира елементите во
ехничкиот систем за обезбедување,

Тема: Видови на обезбедување
- Обезбедување на објекти, на личности, на манифестац
и на транспорт;
- Сегменти во системот на заштита (физичко обезбедува
техничко обезбедување, механичко обезбедување и
превентивно обезбедување)
- Задачи на службата за физичко обезбедување;
- Облици преку кои се остварува физичкото обезбедувањ
како надворешно обезбедување (стражарско, патролно,
пунктовско и ескортно обезбедување).
Тема: Одредување на ниво на заштита
- Максимално ниво на заштита или "I степен";
- Високо ниво на заштита или "II степен";
- Трет степен на заштита;

Минимални мерки или "IV степен";
Облици на загрозување на институциите под заштита;
План за обезбедување на лица, објекти, манифестации
ли транспорт
(тим за обезбедување, заштитна формација, концепт на
аштитни прстени).
Организација на тимот за "ВИП" обезбедување.

ема: Средства и уреди за техничка заштита
Елементи кои го сочинуваат техничкиот систем за обезб
Алармни системи (за противпожарна заштита и за
ериметарска заштита);
Затворени видео системи;
Системи за контрола на приодите ;
Системи за заштита на објекти од висок ризик;
Безбедносен центар и мониторинг центар.

ема: Приватни агенции за обезбедување во Република Ма
ПИТОН обезбедување (карактеристики и образование н
вработените;
физичко обезбедување; техничко обезбедување;
превентивно-патролно обезбедување; боди гард
лично) обезбедување;
транспорт на пари и вредносни пратки.
НИКОБ обезбедување (физичко обезбедување;
ВИП обезбедување; техничко обезбедување;
СОКОЛ обезбедување (техничко обезбедување;
нтегрирана заштита; уреди и опрема)
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