
ПРЕДЛОГ 

З А К О Н 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ДЕТЕКТИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

Члан 1. 

У Закону о детективској делатности („Службени гласник РС”, број 
104/13), у члану 3. после тачке 12) додају се тачка и запета и тач. 13) и 14), које 
гласе: 

„13) безбедносна провера представља скуп мера и радњи којима се 

утврђује постојање или непостојање безбедносне сметње, коју у складу са 
Законом о полицији врши Министарство унутрашњих послова; 

14) безбедносна сметња је чињеница која онемогућава издавање 

лиценце за вршење детективских послова и она постоји: 

(1) ако је лице правноснажно осуђено на казну затвора или се против 
њега води поступак за кривична дела: против живота и тела, против слобода и 
права човека и грађанина, против полне слободе, против брака и породице, 
против имовине, против здравља људи, против опште сигурности људи и 
имовине, против уставног уређења и безбедности Републике Србије, против 
државних органа, против јавног реда и мира, против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, односно ако му је правноснажном 
пресудом изречена мера безбедности: забрана вршења позива, делатности и 
дужности, обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 
обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана или 
обавезно лечење алкохоличара, за време на које је мера изречена, 

(2) правноснажно кажњавано у последње четири године за прекршаје 
из области јавног реда и мира за које је прописана казна затвора и прекршаје 
прописане законом којим се уређује оружје и муниција, односно ако му је 
правоснажном пресудом изречена заштитна мера: забране вршења одређених 
делатности или забрана одговорном лицу да врши одређене послове, обавезно 
лечење зависника од алкохола и психоактивних супстанци и обавезно 
психијатријско лечење за време на које је мера изречена, 

(3) ако је на основу безбедносне провере у месту пребивалишта, 
боравишта, месту рада, утврђено да лице својим понашањем, навикама и 
склоностима указује да ће представљати опасност за себе или друге и јавни 
реди и мир. 

После става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Сви појмови који се користе у овом закону имају једнако родно значење, 
без обзира да ли се користе у мушком или женском роду и односе се 
подједнако на мушки и женски род.” 

Члан 2. 

Члан 5. мења се и гласи: 

„Члан 5. 

Лиценца за обављање детективске делатности може се издати правном 
лицу које: 

1) је уписано у регистар привредних субјеката у Републици Србији, са 
одговарајућом шифром делатности; 
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2) има акт о систематизацији радних места, са описом послова и 
овлашћењима запослених за свако радно место;  

3) има најмање два запослена детектива; 

4) има одговарајући пословни простор; 

5) има одговорно лице у правном лицу:  

(1) које је држављанин Републике Србије, 

(2) које је пунолетно, 

(3) које има високо образовање, 

(4) које је прошло безбедносну проверу у складу са овим законом. 

Предузетнику ће се издати лиценца за обављање детективске 
делатности ако испуњава услове из става 1. тач. 1), 2) и 4) овог члана и који 
има лиценцу из члана 6. овог закона.” 

Члан 3. 

У члану 6. став 1. после тачке 1) додаје се тачка 1a) која гласи: 

„1а) које има пријављено пребивалиште на територији Републике 
Србије;” 

Члан 4. 

Наслов изнад члана и члан 9. мењају се и гласе: 

„2. Издавање и одузимање лиценце 

Члан 9. 

Захтев за издавање лиценце подноси се надлежној полицијској управи 
по месту седишта правног лица и предузетника, односно 
пребивалишта/боравишта физичког лица.  

Уз захтев се прилажу акти, уверења, потврде, изводи, односно јавне 
исправе којима се доказује испуњеност услова из чл. 5. и 6. овог закона, а o 
којима се не води службена евиденција.  

Лиценца важи пет година.  

Лицу коме истекне важење лиценце, на његов захтев, издаје се нова 
лиценца под условима за издавање лиценце утврђеним овим законом.  

Захтев за издавање нове лиценце може се поднети најраније 45 дана 
пре истека важеће лиценце. 

О захтеву се одлучује решењем. 

Решењем ће се одбити захтев за издавање лиценце правном лицу, 
предузетнику и физичком лицу ако не испуњава услове прописане овим 
законом.  

Правном лицу или предузетнику за детективску делатност ће се 
решењем одузети лиценца ако: 

1) престане да испуњава услове за издавање лиценце или се утврди 
да је лиценца издата на основу нетачних или неистинитих података; 

2) не почне да обавља детективску делатност у року од три месеца од 
дана коначности решења којим се дозвољава обављање детективске 
делатности (лиценца) или престане да обавља детективску делатност. 
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Детективу ће се решењем одузети лиценца ако престане да испуњава 
услове за издавање лиценце или се утврди да је лиценца издата на основу 
нетачних или неистинитих података. 

На решење из ст. 6–9. овог члана може се изјавити жалба Министарству 
у року од осам дана од дана обавештавања о донетом решењу.  

Жалба на решење којим се одузима лиценца не одлаже извршење 
решења. 

Правно лице и предузетник за детективску делатност дужан је да у року 
од осам дана од дана престанка обављања делатности или гашења правног 
лица и предузетника, или промене било којег од услова из члана 5. овог закона, 
обавести надлежну полицијску управу о насталој промени.”  

Члан 5. 

Члан 10. мења се и гласи: 

„Члан 10. 

Правно лице за детективску делатност и предузетник за детективску 
делатност, односно детектив може обрађивати податке о: 

1) несталим лицима или лицима која се крију у циљу избегавања 
кривичног, прекршајног или другог гоњења; 

2) лицима која су кориснику услуге проузроковала штету, ако су 
испуњени законом утврђени услови одговорности за штету; 

3) лицима која анонимно и противправно поступају према кориснику 
услуге, са или без изазивања штетних последица; 

4) предметима који су изгубљени или украдени; 

5) успешности пословања правних лица и предузетника;  

6) заштити интелектуалне и индустријске својине; 

7) кандидатима за запошљавање – и то оне податке за чије 
прикупљање је овлашћен послодавац, уз писани пристанак кандидата; 

8) кривичним делима која се гоне по приватној тужби и о учиниоцима 
ових кривичних дела; 

9) повредама радних обавеза или радне дисциплине. 

Приликом обраде података, детективу је забрањено да омета обављање 
послова који су у надлежности државних органа.” 

Члан 6. 

У члану 11. после става 1. додају се ст. 2–7. који гласе: 

„Руковаоци збирки личних података прикупљених у вршењу детективских 
послова у складу са прописима којима се уређује заштита података о личности, 
су правна лица и предузетници за детективску делатност, односно детектив 
запослен код правних лица и предузетника. 

Приликом обављања детективских послова детектив документује 
податке: записником, забелешком, писаним извештајем, полиграмом лица које 
је добровољно пристало на полиграфисање и фотографијом. 

Записник се саставља када постоји потреба за документовањем 
обавештења и података које је детектив прикупио поједином радњом у 
обављању уговореног посла. 
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Забелешка се саставља када постоји потреба за документовањем 
обавештења и података прикупљених изјавом особе која не жели да потпише 
записник. 

Детектив сва обавештења и податке које је прикупио обављањем 
уговореног посла, ако су они у оквиру уговореног посла, доставља странци 
писаним извештајем.  

Правно лице и предузетник дужни су да копију писаног извештаја 
детектива чувају најмање пет година од дана предавања странци.” 

Члан 7. 

Члан 13. мења се и гласи: 

„Члан 13. 

Детектив приликом вршења послова мора носити легитимацију и 
овлашћење за вршење уговорених услуга које му је дао корисник услуга, и дати 
их на увид овлашћеним полицијским службеницима на њихов захтев.  

Детективску легитимацију издаје Министарство, на захтев правног лица 
за детективску делатност или предузетника за детективску делатност. 

Захтев се подноси надлежној полицијској управи најкасније у року од 15 
дана од дана заснивања радног односа са детективом, односно од дана 
обавештавања о лиценци која се издаје предузетнику који самостално обавља 
детективску делатност.  

Детектив је дужан да врати легитимацију Министарству у року од осам 
дана од: 

1) дана престанка радног односа; 

2) дана распоређивања на друго радно место без примене 
овлашћења; 

3) дана престанка важења лиценце односно обавештавања о решењу 
о одузимању лиценце; 

4) дана брисања предузетника из регистра привредних субјеката. 

Правно лице и предузетник за детективску делатност дужни су да, у року 
од осам дана од дана наступања околности из става 4. тач. 1), 2) и 4) овог 
члана обавесте надлежну полицијску управу.” 

Члан 8. 

Члан 16. мења се и гласи: 

„Члан 16. 

Детектив може приликом вршења послова да употреби физичку снагу, 
гасни спреј и ватрено оружје искључиво у сврху заштите сопственог живота и 
телесног интегритета, само ако на други начин не може да одбије истовремени 
непосредни противправни напад.  

Приликом употребе овлашћења из става 1. овог члана, детектив је 
дужан да се придржава принципа законитости, пропорционалности и да делује 
са што мање штетних последица по лице. 

Детектив је дужан да пружи прву помоћ лицу које је повредио употребом 
физичке снаге, гасног спреја и ватреног оружја, као и да о повреди одмах 
обавести лекарску службу. 
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О употреби физичке снаге, гасног спреја и ватреног оружја, детектив, 
правно лице за детективску делатност или предузетник за детективску 
делатност одмах обавештава полицију.  

Извештај о употреби физичке снаге, гасног спреја и ватреног оружја 
детектив у року од 12 часова доставља одговорном лицу у правном лицу за 
детективску делатност односно предузетнику. 

Правно лице за детективску делатност, односно предузетник за 
детективску делатност извештај о употреби физичке снаге, гасног спреја и 
ватреног оружја одмах евидентира у евиденцији коју води у складу са овим 
законом и на захтев је доставља полицији или надлежном јавном тужиоцу.” 

Члан 9. 

У члану 22. после става 1. додају се ст. 2–5. који гласе:  

„Полицијски службеници приликом вршења надзора овлашћени су да 
прегледају општа акта и пословне књиге, евиденције, просторије и простор у 
којем се врше детективски послови, траже обавештења, налажу мере у циљу 
примене прописа, и по потреби, спроводе и друге радње којима се остварује 
непосредан и ненајављен увид у вршење детективских послова.  

Код налагања мере из става 2. овог члана полицијски службеник ће 
правном лицу за детективску делатност, предузетнику за детективску 
делатност, односно детективу (у даљем тексту: надзирани субјекат), одредити 
меру која је блажа, ако се том мером постиже сврха ради које се мера одређује. 

Надзирани субјекат дужан је да полицијском службенику омогући 
вршење надзора, стави на располагање одговарајућу документацију и да да све 
потребне податке и обавештења. 

У току надзора полицијски службеници могу, уз потврду, привремено 
одузети пословне књиге, евиденције, другу документацију или исправе које могу 
послужити као доказ у прекршајном и кривичном поступку.” 

Члан 10. 

Члан 23. мења се и гласи: 

„Члан 23. 

Полицијски службеник сачињава записник о обављеном надзору.  

У записник се уноси налаз чињеничног стања са описом утврђених 
незаконитости, неправилности и недостатака у раду, предлог мера за 
отклањање утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду, рок 
за поступање по предложеним мерама и рок за достављање извештаја о 
предузетим мерама. 

Записник се по правилу сачињава у службеним просторијама 
Министарства најкасније у року од три дана од дана извршеног надзора. 

Одговорно лице у правном лицу, предузетник за детективску делатност, 
односно детектив, има право да стави примедбе у писаном облику на записник 
о обављеном надзору у року од три дана од дана обавештавања о записнику. 

Ако се записник саставља на месту и у току обављања надзора 
примедбе се стављају истовремено са сачињавањем записника.  

Примедбе на записник, односно изјава надзираног субјекта да нема 
примедби, уносе се у записник. 
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Овлашћени полицијски службеник дужан је да размотри примедбе на 
записник о обављеном надзору и да, према потреби, допуни радње на које се 
примедбе односе, односно да измени или одустане од предложене мере. 

О примедбама на записник овлашћени полицијски службеник не 
одлучује посебно, већ их цени све заједно, и сваку посебно, у образложењу 
решења донетог у предмету надзора.” 

Члан 11. 

Члан 24. мења се и гласи: 

„Члан 24. 

Ако надзирани субјекат у остављеном року није отклонио записником 
утврђене незаконитости, неправилности и недостатке, полицијски службеник 
дужан је да донесе решење којим се налажу мере и одређује рок за њихово 
отклањање.  

Решење из става 1. овог члана доноси се ако се у поновном надзору 
утврди да незаконитости, неправилности и недостаци нису отклоњени у року од 
осам дана од дана извршеног надзора. 

Решењем из става 1. овог члана може се, зависно од предмета надзора 
и природе утврђених незаконитости и недостатака у раду: 

1) наложити предузимање одговарајућих мера и радњи потребних 
ради отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду 
у року који не може бити дужи од 30 дана; 

2) забранити надзираном субјекту обављање детективске делатности у 
периоду до 60 дана ако делатност врши без лиценце или ако за вршење 
детективских послова ангажује физичка лица без лиценце. 

Решење из става 3. тачка 2) овог члана доноси се без одлагања, 
односно без претходног предлагања мере у смислу члана 23. став 2. овог 
закона. 

Надзирани субјекат коме је привремено забрањено обављање 
делатности може наставити са обављањем делатности тек када орган који је 
донео решење изврши надзор и утврди да су недостаци отклоњени.” 

Члан 12. 

У члану 25. додаје се став 2. који гласи: 

„Жалба не одлаже извршење решења.” 

Члан 13. 

Члан 27. брише се. 

Члан 14. 

Члан 28. мења се и гласи: 

„Члан 28. 

Правна лица за детективску делатност, односно предузетници за 
детективску делатност воде евиденције: 

1) о запосленим детективима, која садржи: 

(1) редни број,  

(2) име, презиме, ЈМБГ, датум и место рођења, адресу 
пребивалишта/боравишта, стручну спрему детектива, 
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(3) датум закључења уговора о раду, датум пријаве на обавезно 
социјално осигурање, врсту радног односа, датум престанка 
радног односа и одјаве са обавезног социјалног осигурања, 

(4) податке надлежног здравственог органа о психофизичкој 
способности за обављање послова детективске делатности и 
датуму када је издато уверење; 

2) о закљученим уговорима са корисницима, која садржи: 

(1) редни број,  

(2) предмет и основ уговора, податке о кориснику услуга (назив, 
седиште, ПИБ и матични број правног лица и предузетника, 
име, презиме, адреса и ЈМБГ физичког лица), датум закључења 
уговора и датум престанка уговора, 

(3) број и датум издатог овлашћења за вршење уговорних услуга; 

3) о примењеним овлашћењима употребе физичке снаге, гасног спреја 
и ватреног оружја запослених детектива, која садржи: 

(1) редни број, 

(2) име и презиме детектива који је употребио средство принуде,  

(3) датум, време и место употребе средства принуде, 

(4) име, презиме, надимак лица према коме је употребљено 
средство принуде ако је такав податак познат,  

(5) назив средства принуде које је употребљено,  

(6) детаљан опис догађаја (начин извршеног напада, начин 
употребе средстава принуде и када се престало са употребом 
средства принуде),  

(7) податке о врсти и степену телесних повреда лица и детектива,  

(8) податке о времену и месту пружања медицинске помоћи 
повређенима,  

(9) податке о времену када је обавештена полиција, 

(10) име, презиме, адреса и бројеви личних карата сведока догађаја,  

(11) датум, час и минут подношења извештаја и датум и време 
достављања извештаја полицији односно надлежном 
тужилаштву на њихов захтев; 

4) о збиркама личних података, која садржи: 

(1) редни број, 

(2) назив збирке података, датум, основ успостављања збирке 
података, 

(3) име и презиме руковаоца збирком података, његову адресу 
пребивалишта или боравишта и број телефона, 

(4) начин вођења и коришћења збирке података, 

(5) начин чувања података, 

(6) датум предаје података кориснику или брисања података, 
записнике о предаји или записнике о брисању или уништењу 
података.  
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Евиденције из става 1. овог члана воде се ажурно и чувају се трајно.” 

Члан 15. 

У члану 29. ст. 1. и 2. број: „5” замењује се бројем „4”. 

Члан 16. 

Члан 33. мења се и гласи: 

„Члан 33. 

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара, казниће се за 
прекршај правно лице: 

1) ако врши послове који су у искључивој надлежности државних 
органа или примењује оперативне методе и средства, односно оперативно-
техничка средства и методе које надлежни органи примењују на основу 
посебних прописа (члан 2); 

2) ако обавља детективску делатност, а нема лиценцу за обављање 
детективске делатности издату од стране Министарства или за вршење 
детективских послова ангажује физичко лице без лиценце (члан 4); 

3) ако о насталој промени не обавести или неблаговремено обавести 
надлежну полицијску управу (члан 9. став 12); 

4) ако обрађује податке који нису утврђени као подаци које може да 
обрађује (члан 10. став 1); 

5) ако копију писаног извештаја не чува најмање пет година од дана 
предавања странци (члан 11. став 7); 

6) ако врши детективску делатност или ангажује детектива да врши 
детективске послове, а да са корисником услуга није закључило писани уговор 
о ангажовању за вршење детективских послова (члан 12. став 1); 

7) ако од корисника услуга не прибави писано овлашћење за вршење 
уговорених услуга (члан 12. став 3); 

8) ако не одбије захтев корисника за закључење уговора за вршење 
истражних и детективских услуга када ти послови нису у његовој надлежности, 
када се тражи обрада података који се не смеју обрађивати и када је вршење 
тих услуга супротно интересима корисника услуга са којима већ има закључен 
уговор (члан 12. став 4); 

9) ако о употреби физичке снаге, гасног спреја и ватреног оружја одмах 
не обавести полицију (члан 16. став 4); 

10) ако не евидентира у евиденцији извештај о употреби физчке снаге, 
гасног спреја и ватреног оружја или исти не достави на захтев полиције или 
надлежног јавног тужиоца (члан 16. став 6); 

11) ако на захтев овлашћеног полицијског службеника, у складу са 
одлуком суда или законом којим се уређује кривични поступак, не да на увид 
све евиденције и прикупљене доказе са којима располаже (члан 19. став 1); 

12) ако полицијском службенику онемогући вршење надзора, не стави 
на располагање одговарајућу документацију и не пружи све потребне податке и 
обавештења (члан 22. став 4); 

13) ако прописане евиденције не води или их води на начин који није 
прописан (члан 28); 
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14) ако податке који су прикупљени у вршењу посла користи у сврху за 
коју нису прикупљени или их уступи трећим лицима или јавно објави (члан 30. 
став 1); 

15) ако у случају испуњења или раскида уговора, односно повлачења 
пристанка у писаном облику, прикупљене податке не преда кориснику или их не 
избрише у року од 15 дана од дана раскида уговора, односно ако не уништи 
прикупљене податке које корисник одбије да преузме (члан 30. став 2); 

16) ако у току обављања и по престанку обављања детективске 
делатности, као тајну, у складу са законом и другим прописима којима се 
уређује тајност података, не чува све тајне податке које сазна у вршењу 
послова (члан 31); 

17) ако не чува евиденције закључених уговора са корисником у 
прописаном временском периоду (члан 32).  

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 25.000 до 150.000 динара. 

За радње из става 1. тач. 1), 2), 6) и 12) овог члана, поред новчане казне, 
правном лицу може се изрећи и заштитна мера забране вршења одређене 
делатности у трајању од шест месеци до три године, а одговорном лицу у 
правном лицу може се изрећи заштитна мера забране да врши одређене 
послове, у трајању од три месеца до једне године.” 

Члан 17. 

Члан 34. мења се и гласи: 

„Члан 34. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара, казниће се за 
прекршај правно лице: 

1) ако не обезбеди касу или сеф, у складу с прописима о тајности 
података (члан 8. став 2); 

2) ако не поднесе или неблаговремено поднесе захтев за издавање 
легитимације детективу (члан 13. став 3); 

3) ако надлежној полицијској управи не доставе или неблаговремено 
доставе обавештење о наступању околности за враћање легитимације (члан 
13. став 5).” 

Члан 18. 

Члан 35. мења се и гласи: 

„Члан 35 

За радње из члана 33. став 1. овог закона казниће се за прекршај и 
предузетник новчаном казном од 150.000 до 500.000 динара. 

За радње из члана 33. став 1. тач. 1), 2), 6) и 12), поред новчане казне, 
предузетнику за детективску делатност може се изрећи и заштитна мера 
забране вршења одређене делатности у трајању од шест месеци до три године. 

За радње из члана 34. овог закона казниће се за прекршај и предузетник 
новчаном казном од 50.000 до 250.000 динара.” 
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Члан 19. 

Члан 36. мења се и гласи: 

„Члан 36. 

Новчаном казном од 10.000 до 80.000 динара или казном затвора до 30 
дана, казниће се за прекршај физичко лице: 

1) ако врши послове који су у искључивој надлежности државних 
органа и примењује оперативне методе и средства, односно оперативно-
техничка средства и методе које надлежни органи примењују на основу 
посебних прописа (члан 2); 

2) ако обавља детективске послове а нема лиценцу за обављање 
детективских послова издату од стране Министарства (члан 4); 

3) ако обрађује податке који нису утврђени као подаци које може да 
обрађује (члан 10. став 1); 

4) ако омета обављање послова који су у надлежности државних 
органа (члан 10. став 2); 

5) ако прикупљене податке у облику писаног извештаја не преда 
странци након обављеног уговореног посла (члан 11. став 6); 

6) ако овлашћеним полицијским службеницима не покаже детективску 
легитимацију и овлашћење за вршење посла (члан 13. став 1); 

7) ако не врати или неблаговремено врати легитимацију Министарству 
(члан 13. став 4);  

8) ако не пружи прву помоћ лицу које је повредио употребом физичке 
снаге, гасног спреја или ватреног оружја, као и ако о повреди одмах не 
обавести лекарску службу (члан 16. став 3); 

9) ако о употреби физичке снаге, гасног спреја и ватреног оружја одмах 
не обавести полицију (члан 16. став 4); 

10) ако, у року од 12 часова од догађаја, не достави извештај о употреби 
физичке снаге, гасног спреја или ватреног оружја (члан 16. став 5); 

11) ако обрађује податке супротно прописима којима се уређује заштита 
података о личности (члан 17. ст. 1. и 3); 

12) ако на захтев лица од кога прикупља податке не покаже детективску 
легитимацију и овлашћење за вршење посла (члан 17. став 2); 

13) ако о сазнању о извршеном кривичном делу одмах не обавести 
полицију или надлежног јавног тужиоца (члан 18); 

14) ако полицијском службенику онемогући вршење надзора, не стави 
на располагање одговарајућу документацију и не пружи све потребне податке и 
обавештења (члан 22. став 4); 

15) ако податке који су прикупљени у вршењу посла користи у сврху за 
коју нису прикупљени или их уступи трећим лицима или јавно објави (члан 30. 
став 1); 

16) ако у току обављања и по престанку обављања детективске 
делатности, као тајну, у складу са законом и другим прописима којима се 
уређује тајност података, не чува све тајне податке које сазна у вршењу 
послова (члан 31). 
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За радње из става 1. тач. 1), 2), 4) и 14) физичком лицу може се изрећи 
заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од три 
месеца до једне године.” 

Члан 20. 

Подзаконски акти на основу овог закона донеће се у року од 12 месеци 
од дана ступања на снагу овог закона. 

Подзаконски акти донети на основу Закона о детективској делатности 
(„Службени гласник РС”, број 104/13) остају на снази до доношења прописа 
којима се стављају ван снаге, ако нису у супротности са одредбама овог закона. 

Члан 21.  

Стручни испит положен пре ступања на снагу овог закона, остаје да 
важи. 

Лиценце издате пре ступања на снагу овог закона остају да важе до 
истека рока на који су издате. 

Поступци по захтевима за издавање лиценце започети пре ступања на 
снагу овог закона, окончаће се по одредбама прописа према којима су 
започети. 

Правна лица и предузетници којима су издате лиценце из члана 5. 
Закона о детективској делатности („Службени гласник PC”, број 104/13) 
ускладиће своје пословање са одредбама овог закона у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 22. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
I.  УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама 
члана 97. став 1. тач. 4) и 17) Устава Републике Србије, којима је утврђено да 
Република Србија уређује и безбедност њених грађана и да уређује и друге 
односе од интереса за Републику Србију, у складу са Уставом. 
  

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Закон о детективској делатности (,,Службени  гласник РС”, број 104/13) - 
у даљем тексту: „Закон”, донет је у децембру 2013. године чиме је успостављен 
правни оквир у овој области у Републици Србији. До тада је систем у оквиру 
кога се обављала детективска делатност постојао у пракси, али без адекватног 
правног оквира. Имајући то у виду препозната је потреба да се предметна 
област уреди и стави под контролу државе, уз јасно дефинисана права и 
обавезе субјеката у овој делатности и адекватне санкције за непоштовање 
прописаних обавеза.   

У претходном периоду пуне примене Закона уочен је простор за 
унапређење успостављеног система, као и одређени недостаци које је 
потребно отклонити, а који се нису могли до детаља предвидети приликом 
предлагања основног текста Закона. Након анализе стања у пракси и искуства 
стеченог претходних година у примени Закона, предлажу се измене и допуне 
како би се омогућило да се Закон примењује у пуном капацитету, уз 
истовремено унапређење полицијског поступања у вези са надлежностима 
сагласно Закону о детективској делатности.  

Предложеним изменама у знатној мери ће се побољшати правна 
предвидивост и сигурност, па се тако утврђује безбедносна провера и 
безбедносна сметња, а јасније и прецизније се уређују права и обавезе 
приликом вршења надзора како надзираних субјеката тако и полицијских 
службеника који врше надзор.   

Такође, имајући у виду да Закон датира из 2013. године било је 
неопходно извршити усаглашавање дела одредаба са прописима којима се, пре 
свега, уређује општи управни поступак и заштита података о личности. 

Предложене измене и допуне Закона у знатној мери ће допринети јасном 
дефинисању права, обавеза и дужности субјеката у овом, односно сектору 
безбедности као и унапређењу рада полицијских службеника Министарства на 
спровођењу Закона (посебно побољшања ефикасности вршења надзора). 
 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 

 У члану 1. Предлога закона о изменама и допунама Закона о 
детективској делатности одређени су и јасно дефинисани појмови 
,,безбедносне провере и безбедносне сметње”. Допуна овог члана била је 
неопходна имајући у виду да се наведени појмови користе у Закону као један од 
услова за стицање, односно одузимање лиценци за обављање ових послова, а 
претходно није одређено о каквим се појмовима заправо ради. Одредбе које се 
тичу безбедносних провера примењиване су у складу са другим прописима 
којима се уређује рад полиције и оружје и муниција, те су на овај начин појмови 
„безбедносне провере” и „безбедносне сметње” недвосмислено утврђени у 
смислу Закона. Такође, додат је став који се односи на равноправност полова у 
смислу термина које Закон користи. 
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Чланом 2. Предлога закона мења се члан 5. Закона. Изменама овог 
члана прописује се још један услов за издавање лиценци, а то је да је правно 
лице уписано у регистар привредних субјеката у Републици Србији са 
одговарајућом шифром делатности. Такође, међу условима за добијање 
лиценце прописано је и да правно лице и предузетник морају да поседују 
одговарајући пословни простор. Ова обавеза је већ била прописана чланом 8. 
Закона, али је изменама Закона експлицитно наведена у члану 5. где су 
набројани сви потребни услови за добијање лиценце.  

Чланом 3. Предлога закона допуњује се члан 6. Закона па се као један 
од услова за добијање лиценце за вршење детективских послова предвиђа и 
„пријављено пребивалиште на територији Републике Србије”. Имајући у виду да 
је за добијање лиценце неопходно да подносилац захтева прође безбедносну 
проверу, а да се иста сагласно Закону о полицији врши према месту 
пребивалишта, боравишта, запослења, школовања и другим местима, 
непосредним разговором, опажањем или непосредним разговорима с другим 
лицима по процени полицијског службеника, неопходно је да подносилац 
захтева има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије. До 
сада су се полицијски службеници сусретали са проблемима у ситуацијама 
када пребивалиште није познато, или је пријављена адреса пасивизирана, те 
није било могуће обавити безбедносну проверу до краја.  

Чланом 4. Предлога закона мења се члан 9. Закона. Изменама је 
прописано да се захтев за издавање лиценци подноси месно надлежној 
полицијској управи, уместо Министарству унутрашњих послова. Овом изменом 
утемељиће се, уз утврђене надлежности, јасна процедура подношења захтева. 
У том смислу, јасно се обезбеђује и двостепеност у оквиру надлежног органа, 
будући да се жалба изјављује Министарству. Овим изменама јасно су 
прописани услови за одузимање лиценци правном лицу, предузетнику или 
детективу, продужен је рок за подношење захтева за нову лиценцу, пре истека 
важеће лиценце са 30 на 45 дана и обрисана је одредба у вези издавања 
лиценце у свечаној форми јер је пракса показала да за оваквим видом 
предметног акта не постоји потреба. 

Чланом 5. Предлога закона мења се члан 10. Закона на начин да се у 
одређеној мери проширују овлашћења за обављање детективских послова 
пратећи савремене тенденције, потребе тржишта и примену  овлашћења у 
земљама у окружењу. 

Чланом 6. Предлога закона допуњује се члан 11. Закона у циљу 
усаглашавања са одредбама прописа о заштити података о личности и 
прописима о општем управном поступку. Прописана је обавеза писаног 
извештаја који детектив доставља странци у вези обавештења и података које 
је извршио у оквиру посла. Овом изменом додатно се штите права корисника 
услуга, као и права трећих лица од евентуалних прекорачења или злоупотреба 
од стране детектива. 

Чланом 7. Предлога закона мења се члан 13. Закона. Изменама 
наведеног члана предвиђа се брисање одредбе којом је прописано да се 
детективска легитимација не може издати лицу које није завршило 
приправнички стаж. У пракси се показало да је обављање приправничког стажа 
у трајању од шест месеци код лица регистрованог за обављање детективске 
делатности нефункционално, да намеће додатне непотребне трошкове 
детективима, посебно ако имамо у виду да највећи број особа које се баве 
детективском делатношћу има велико искуство у претходном раду на 
полицијским, безбедносно обавештајним, пословима одбране и сличним 
пословима, па је сваки вид додатне праксе несврсисходан. 

Изменама су прописани и услови за враћање легитимације детектива.  
Чланом 8. Предлога закона мења се члан 16. Закона о детективској 

делатности. Имајући у виду да је у складу са Законом о оружју и муницији 
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држање гасног спреја дозвољенo свим грађанима, потпуно је оправдано да се 
употреба овог спреја пропише и као овлашћење детектива. Такође, уређују се 
услови за примену гасног спреја и других претходно прописаних овлашћења и 
брише одредба којом је прописано да се извештај  о употреби физичке снаге, 
ватреног оружја и гасног спреја, доставља полицијској управи у року од 12 
часова. Имајући у виду да је детектив односно правно лице или предузетник 
обавезан да о употреби физички снаге одмах обавести полицију, није 
неопходно да постоји и обавеза достављања извештаја о догађају, осим по 
захтеву надлежних органа. 

Чланом 9. Предлога закона додају се ставови у члану 22. Закона. Уз 
одредбу да надзор над спровођење овог закона спроводи Министарство додата 
су четири става којима су јасно одређена овлашћења полицијских службеника у 
поступку надзора, и дужности и обавезе надзираних субјеката приликом 
надзора. Оваква измена била је неопходна будући да спровођење надзора није 
свеобухватно уређено Законом, те ће се на овај начин обезбедити јасне 
процедуре и већа правна сигурност за заинтересоване субјекте.  
 Чланом 10. Предлога закона мења се члан 23. Закона на начин да су 
јасно прописани поступци полицијских службеника у надзору у складу са 
одредбама прописа којима се уређује општи управни поступак. 

Чланом 11. Предлога закона мења се члан 24. тако да се јасно 
прецизирају обавезе надзираног субјекта након извршеног надзора у случају 
уочавања неправилности од стране полицијских службеника, у складу са 
Законом о општем управном поступку. Такође, прецизирају се услови за 
изрицање забране обављања делатности, и наставак рада субјекта коме је 
изречена мера привремене забране обављања делатности. 
 Чланом 12. Предлога закона додаје се став 2. у члану 25. Закона, чијом 
одредбом се даје могућност Министарству да примени неодложне мере у 
случају већих неправилности у раду надзираних субјеката одмах, не чекајући 
резултат суспензивног дејства жалбе, чиме се значајно скраћује време за 
отклањање неправилности, онемогућава рад субјеката који незаконито раде и 
повећава ефикасност Министарства. 

Чланом 13. Предлога закона брише се члан 27. Закона који прописује 
евиденције које води Министарство и предвиђа правни основ да ближи садржај 
евиденција уреди министар. Овај члан се брише будући да је у међувремену 
донет Закон о евиденцијама и обради података у области унутрашњих послова 
(„Службени гласник РСˮ, број 24/18) који предвиђа евиденције које 
Министарство води у овој области, као и сет података који се у те сврхе могу 
обрађивати, а сагласно Закону о заштити података о личности.  

Члан 14. Предлога закона односи се на измене члана 28. Закона, којима 
се прописује детаљан садржај евиденција које воде правна лица односно 
предузетници за детективску делатност, чиме је извршено и усклађивање са 
уставном обавезом да се обрада личних података мора уредити законом као и 
са Законом о заштити података о личности. 

Чланом 15. Предлога закона врши се измена у члану 29. Закона у циљу 
усаглашавања позивања на члан 28. који је предмет измена па се нумерација 
тачака њиме предвиђеним помера.  

Чл. 16–19. Предлога закона мењају се чл. 33–36. Закона. Казнене 
одредбе су усаглашене са променама материјалних одредби закона, те су за 
прописане обавезе прописане и одговарајуће санкције, односно санкције су 
брисане за обавезе које су изменама и допунама Закона престале да постоје. 
Такође, с обзиром на озбиљност прекршаја повећани су и износи новчаних 
казни. 
 Чланом 20. Предлога закона предвиђено је да ће се подзаконски акти у 
складу са овим законом донети у року од 12 месеци, а да до доношења нових 
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прописа којима ће се већ донети ставити ван снаге, остају да се примењују 
постојећи прописи уколико нису у супротности са одредбама овог закона. 

Члан 21. Предлога закона успоставља прелазни режим у примени 
Закона о изменама и допунама Закона о детективској делатности. Тако је 
предвиђено да стручни испит положен пре ступања на снагу овог закона, остаје 
да важи, да лиценце издате пре ступања на снагу овог закона остају да важе до 
истека рока на који су издате као и да ће се започети поступци окончати у 
складу са прописима по којима су започети. Такође, правним лицима и 
предузетницима којима су издате лиценце остављен је рок од 30 дана од дана 
ступања на снагу Предлога закона да своје пословање ускладе са његовим 
одредбама.  

Члан 22. Предлога закона предвиђа да овај закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА  

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 
 

 За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету 
Републике Србије. 
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ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ДЕТЕКТИВСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ  
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 3. 

Појмови употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) детективска делатност је делатност разврстана у област 
административних и помоћних услужних делатности, у грану и групу истражних 
делатности, која обухвата истражне и детективске услуге и активности свих 
приватних истражитеља без обзира на то за кога и шта истражују (детективски 
послови). Истражне и детективске услуге су послови прикупљања, обраде 
података и преноса информација у складу са овим законом и другим 
прописима, од стране правних лица и предузетника за детективску делатност 
као руковалаца и запослених детектива као обрађивача; 

2) правно лице за детективску делатност је привредно друштво које 
обавља детективску делатност под условима из овог закона и регистровано је у 
складу с прописима; 

3) детектив је физичко лице које је запослено у правном лицу за 
детективску делатност и које има лиценцу за обављање детективских послова, 
под условима из овог закона; 

4) самостални детектив је детектив који самостално обавља детективску 
делатност под условима из овог закона и регистрован је у складу са прописима 
као предузетник (у даљем тексту: предузетник за детективску делатност); 

5) лиценца је: 
(1) решење којим се правним лицима и предузетницима који испуњавају 

прописане услове, дозвољава обављање детективске делатности; 
(2) решење којим се физичким лицима која испуњавају прописане 

услове, дозвољава вршење детективских послова; 
6) легитимација је јавна исправа за легитимисање лица која врше 

детективске послове; 
7) податак је свака информација која се односи на физичко лице или 

сврху обраде, без обзира на облик у коме је изражена и на носач информације 
(папир, трака, филм, електронски медиј и сл), по чијем налогу, у чије име, 
односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка 
информације, место похрањивања информације, начин сазнавања 
информације (непосредно, слушањем, гледањем и сл, односно посредно, 
увидом у документ у којем је информација садржана и сл), или без обзира на 
друго својство информације; 

8) обрада података је свака радња предузета у вези с подацима као што 
су: прикупљање, бележење, преписивање, умножавање, копирање, преношење, 
претраживање, разврставање, похрањивање, раздвајање, укрштање, 
обједињавање, уподобљавање, мењање, обезбеђивање, коришћење, 
стављање на увид, откривање, објављивање, ширење, снимање, 
организовање, чување, прилагођавање, откривање путем преноса или на други 
начин чињење доступним, прикривање, измештање и на други начин чињење 
недоступним, као и спровођење других радњи у вези са наведеним подацима, 
без обзира да ли се врши аутоматски, полуаутоматски или на други начин; 

9) руковалац података је правно лице и предузетник за детективску 
делатност или физичко или друго правно лице, односно орган власти које 
обрађује податке; 

10) збирка података је скуп података који се аутоматизовано или 
неаутоматизовано воде и доступни су по личном, предметном или другом 
основу, независно од начина на који су похрањени и места где се чувају; 
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11) корисник података је физичко или правно лице, односно орган 
власти, који је законом, уговором са руковаоцем или по пристанку лица 
овлашћен да користи податке; 

12) обрађивач података је детектив или правно лице и предузетник за 
детективску делатност и коме руковалац на основу закона или уговора 
поверава одређене послове у вези са обрадом; 

13) БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА ПРЕДСТАВЉА СКУП МЕРА И РАДЊИ 

КОЈИМА СЕ УТВРЂУЈЕ ПОСТОЈАЊЕ ИЛИ НЕПОСТОЈАЊЕ БЕЗБЕДНОСНЕ 
СМЕТЊЕ, КОЈУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПОЛИЦИЈИ ВРШИ 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА; 

14) БЕЗБЕДНОСНА СМЕТЊА ЈЕ ЧИЊЕНИЦА КОЈА ОНЕМОГУЋАВА 

ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА И ОНА 
ПОСТОЈИ: 

(1) АКО ЈЕ ЛИЦЕ ПРАВНОСНАЖНО ОСУЂЕНО НА КАЗНУ ЗАТВОРА 
ИЛИ СЕ ПРОТИВ ЊЕГА ВОДИ ПОСТУПАК ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА: ПРОТИВ 
ЖИВОТА И ТЕЛА, ПРОТИВ СЛОБОДА И ПРАВА ЧОВЕКА И ГРАЂАНИНА, 
ПРОТИВ ПОЛНЕ СЛОБОДЕ, ПРОТИВ БРАКА И ПОРОДИЦЕ, ПРОТИВ 
ИМОВИНЕ, ПРОТИВ ЗДРАВЉА ЉУДИ, ПРОТИВ ОПШТЕ СИГУРНОСТИ ЉУДИ 
И ИМОВИНЕ, ПРОТИВ УСТАВНОГ УРЕЂЕЊА И БЕЗБЕДНОСТИ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ, ПРОТИВ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, ПРОТИВ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, 
ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ И ДРУГИХ ДОБАРА ЗАШТИЋЕНИХ МЕЂУНАРОДНИМ 
ПРАВОМ, ОДНОСНО АКО МУ ЈЕ ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ ИЗРЕЧЕНА 
МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ: ЗАБРАНА ВРШЕЊА ПОЗИВА, ДЕЛАТНОСТИ И 
ДУЖНОСТИ, ОБАВЕЗНО ПСИХИЈАТРИЈСКО ЛЕЧЕЊЕ И ЧУВАЊЕ У 
ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ, ОБАВЕЗНО ПСИХИЈАТРИЈСКО ЛЕЧЕЊЕ НА 
СЛОБОДИ, ОБАВЕЗНО ЛЕЧЕЊЕ НАРКОМАНА ИЛИ ОБАВЕЗНО ЛЕЧЕЊЕ 
АЛКОХОЛИЧАРА, ЗА ВРЕМЕ НА КОЈЕ ЈЕ МЕРА ИЗРЕЧЕНА, 

(2) ПРАВНОСНАЖНО КАЖЊАВАНО У ПОСЛЕДЊЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА ЗА КОЈЕ ЈЕ 
ПРОПИСАНА КАЗНА ЗАТВОРА И ПРЕКРШАЈЕ ПРОПИСАНЕ ЗАКОНОМ КОЈИМ 
СЕ УРЕЂУЈЕ ОРУЖЈЕ И МУНИЦИЈА, ОДНОСНО АКО МУ ЈЕ 
ПРАВОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ ИЗРЕЧЕНА ЗАШТИТНА МЕРА: ЗАБРАНЕ 
ВРШЕЊА ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ ЗАБРАНА ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ 
ДА ВРШИ ОДРЕЂЕНЕ ПОСЛОВЕ, ОБАВЕЗНО ЛЕЧЕЊЕ ЗАВИСНИКА ОД 
АЛКОХОЛА И ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ И ОБАВЕЗНО 
ПСИХИЈАТРИЈСКО ЛЕЧЕЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА КОЈЕ ЈЕ МЕРА ИЗРЕЧЕНА, 

(3) АКО ЈЕ НА ОСНОВУ БЕЗБЕДНОСНЕ ПРОВЕРЕ У МЕСТУ 
ПРЕБИВАЛИШТА, БОРАВИШТА, МЕСТУ РАДА, УТВРЂЕНО ДА ЛИЦЕ СВОЈИМ 
ПОНАШАЊЕМ, НАВИКАМА И СКЛОНОСТИМА УКАЗУЈЕ ДА ЋЕ 
ПРЕДСТАВЉАТИ ОПАСНОСТ ЗА СЕБЕ ИЛИ ДРУГЕ И ЈАВНИ РЕДИ И МИР. 

СВИ ПОЈМОВИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У ОВОМ ЗАКОНУ ИМАЈУ ЈЕДНАКО 
РОДНО ЗНАЧЕЊЕ, БЕЗ ОБЗИРА ДА ЛИ СЕ КОРИСТЕ У МУШКОМ ИЛИ 
ЖЕНСКОМ РОДУ И ОДНОСЕ СЕ ПОДЈЕДНАКО НА МУШКИ И ЖЕНСКИ РОД. 

 
а) Лиценца правних лица и предузетника 

Члан 5. 
Лиценца за обављање детективске делатности може се издати правном 

лицу за детективску делатност и предузетнику за детективску делатност: 
1) које има акт о систематизацији радних места, са описом послова и 

овлашћењима запослених за свако радно место; 
2) које има најмање два запослена детектива, ако делатност обавља као 

правно лице за детективску делатност, односно најмање једно лице са 
лиценцом за вршење детективских послова, ако делатност обавља као 
предузетник за детективску делатност; 
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3) ако је одговорно лице у правном лицу прошло одговарајућу 
безбедносну проверу. 

Поред услова из става 1.овог члана, лиценца за обављање детективске 
делатности може се издати правном лицу за детективску делатност које је за 
одговорно лице, ако то лице није детектив, одредило лице: 

1) које је држављанин Републике Србије; 
2) које је пунолетно; 
3) које има високо образовање. 

 

ЧЛАН 5. 

ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ МОЖЕ СЕ 
ИЗДАТИ ПРАВНОМ ЛИЦУ КОЈЕ: 
1) ЈЕ УПИСАНО У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ, СА ОДГОВАРАЈУЋОМ ШИФРОМ ДЕЛАТНОСТИ; 
2) ИМА АКТ О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА, СА ОПИСОМ 

ПОСЛОВА И ОВЛАШЋЕЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СВАКО РАДНО МЕСТО;  
3) ИМА НАЈМАЊЕ ДВА ЗАПОСЛЕНА ДЕТЕКТИВА; 
4) ИМА ОДГОВАРАЈУЋИ ПОСЛОВНИ ПРОСТОР; 
5) ИМА ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ:  

(1) КОЈЕ ЈЕ ДРЖАВЉАНИН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 
(2) КОЈЕ ЈЕ ПУНОЛЕТНО, 
(3) КОЈЕ ИМА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 
(4) КОЈЕ ЈЕ ПРОШЛО БЕЗБЕДНОСНУ ПРОВЕРУ У СКЛАДУ СА 

ОВИМ ЗАКОНОМ. 
ПРЕДУЗЕТНИКУ ЋЕ СЕ ИЗДАТИ ЛИЦЕНЦА ЗА ОБАВЉАЊЕ 

ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ АКО ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1), 
2) И 4) ОВОГ ЧЛАНА И КОЈИ ИМА ЛИЦЕНЦУ ИЗ ЧЛАНА 6. ОВОГ ЗАКОНА.ˮ 

 

б) Лиценца физичких лица 

Члан 6. 

Лиценца за вршење детективских послова може се издати физичком 
лицу: 

1) које је држављанин Републике Србије; 
1a) КОЈЕ ИМА ПРИЈАВЉЕНО ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; 
2) које има најмање стечено високо образовање на студијама првог 

степена (основне академске студије и основне струковне студије), односно на 
студијама у трајању до три године; 

3) које је прошло одговарајућу безбедносну проверу; 
4) које је психофизички способно за обављање детективских послова, 

што доказује лекарским уверењем надлежне здравствене установе; 
5) које је савладало програм обуке и оспособљавања за вршење 

детективских послова; 
6) које је положило стручни испит за детектива пред комисијом 

Министарства. 
Сматра се да лице које има пет година радног искуства на пословима 

овлашћеног полицијског службеника, пословима одбране, безбедносно-
обавештајним, на судијској и тужилачкој функцији, као и на стручним пословима 
у суду или јавном тужилаштву, испуњава услов из става 1. тачка 5) овог члана. 
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2. Подношење захтева за лиценцу 

Члан 9. 
Захтев за издавање лиценце подноси се Министарству. 
Уз захтев се прилажу акти, уверења, потврде, изводи, односно јавне 

исправе којима се доказује испуњеност услова из члана 5, члана 6.став 1. тач. 
1), 2) и 4) и став 2.и члана 8. овог закона. 

Лиценца се издаје на пет година. 
Лицу коме истекне важење лиценце, на његов захтев, издаје се нова 

лиценца под условима за издавање лиценце утврђеним овим законом. 
Захтев за издавање нове лиценце може се поднети најраније 30 дана 

пре истека важеће лиценце. 
На захтев правног лица за детективску делатност, односно предузетника 

за детективску делатност или детектива, којима је издато решење о дозволи за 
обављање детективске делатности, односно детективских послова 
Министарство издаје лиценцу у облику посебног акта (лиценца у свечаној 
форми). 

Садржину захтева за издавање, као и изглед и садржину свечане форме 
лиценце прописује министар. 

2. ИЗДАВАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 

ЧЛАН 9. 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ПОДНОСИ СЕ НАДЛЕЖНОЈ 
ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ ПО МЕСТУ СЕДИШТА ПРАВНОГ ЛИЦА И 
ПРЕДУЗЕТНИКА, ОДНОСНО ПРЕБИВАЛИШТА/БОРАВИШТА ФИЗИЧКОГ 
ЛИЦА.  

УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПРИЛАЖУ АКТИ, УВЕРЕЊА, ПОТВРДЕ, ИЗВОДИ, 
ОДНОСНО ЈАВНЕ ИСПРАВЕ КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛ. 5. И 6. ОВОГ ЗАКОНА, А O КОЈИМА СЕ НЕ ВОДИ СЛУЖБЕНА 
ЕВИДЕНЦИЈА.  

ЛИЦЕНЦА ВАЖИ ПЕТ ГОДИНА.  
ЛИЦУ КОМЕ ИСТЕКНЕ ВАЖЕЊЕ ЛИЦЕНЦЕ, НА ЊЕГОВ ЗАХТЕВ, 

ИЗДАЈЕ СЕ НОВА ЛИЦЕНЦА ПОД УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 
УТВРЂЕНИМ ОВИМ ЗАКОНОМ.  

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВЕ ЛИЦЕНЦЕ МОЖЕ СЕ ПОДНЕТИ 
НАЈРАНИЈЕ 45 ДАНА ПРЕ ИСТЕКА ВАЖЕЋЕ ЛИЦЕНЦЕ. 

О ЗАХТЕВУ СЕ ОДЛУЧУЈЕ РЕШЕЊЕМ. 
РЕШЕЊЕМ ЋЕ СЕ ОДБИТИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ 

ПРАВНОМ ЛИЦУ, ПРЕДУЗЕТНИКУ И ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ AKO НЕ ИСПУЊАВА 
УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ.  

ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ ЗА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ 
ЋЕ СЕ РЕШЕЊЕМ ОДУЗЕТИ ЛИЦЕНЦА АКО: 

1) ПРЕСТАНЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ИЛИ 
СЕ УТВРДИ ДА ЈЕ ЛИЦЕНЦА ИЗДАТА НА ОСНОВУ НЕТАЧНИХ ИЛИ 
НЕИСТИНИТИХ ПОДАТАКА; 

2) НЕ ПОЧНЕ ДА ОБАВЉА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ У РОКУ ОД ТРИ 
МЕСЕЦА ОД ДАНА КОНАЧНОСТИ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ДОЗВОЉАВА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ (ЛИЦЕНЦА) ИЛИ ПРЕСТАНЕ ДА 
ОБАВЉА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ. 

ДЕТЕКТИВУ ЋЕ СЕ РЕШЕЊЕМ ОДУЗЕТИ ЛИЦЕНЦА АКО ПРЕСТАНЕ 
ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ИЛИ СЕ УТВРДИ ДА ЈЕ 
ЛИЦЕНЦА ИЗДАТА НА ОСНОВУ НЕТАЧНИХ ИЛИ НЕИСТИНИТИХ ПОДАТАКА. 
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НА РЕШЕЊЕ ИЗ СТ. 6–9. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ИЗЈАВИТИ ЖАЛБА 
МИНИСТАРСТВУ У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД  ДАНА ОБАВЕШТАВАЊА О 
ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ.  

ЖАЛБА НА РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОДУЗИМА ЛИЦЕНЦА НЕ ОДЛАЖЕ 
ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА. 

ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ 
ДУЖАН ЈЕ ДА У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ПРЕСТАНКА ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ ИЛИ ГАШЕЊА ПРАВНОГ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА, ИЛИ 
ПРОМЕНЕ БИЛО КОЈЕГ ОД УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 5. ОВОГ ЗАКОНА, ОБАВЕСТИ 
НАДЛЕЖНУ ПОЛИЦИЈСКУ УПРАВУ О НАСТАЛОЈ ПРОМЕНИ.  
 

1. Обрада података 
Члан 10. 

Правно лице за детективску делатност и предузетник за детективску 
делатност, односно детектив може обрађивати податке о: 

1) несталим лицима или лицима која се крију ради избегавања кривичног 
гоњења; 

2) лицима која су кориснику услуге проузроковала штету, ако су 
испуњени законом утврђени услови одговорности за штету; 

3) лицима која анонимно и противправно поступају према кориснику 
услуге, са претњом штетних последица; 

4) предметима који су изгубљени или украдени; 
5) успешности пословања правних лица и предузетника; 
6) заштити интелектуалне и индустријске својине. 
Приликом обраде података, детективу је забрањено да омета обављање 

послова који су у надлежности државних органа. 

 

ЧЛАН 10. 

ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ И ПРЕДУЗЕТНИК ЗА 
ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ, ОДНОСНО ДЕТЕКТИВ МОЖЕ ОБРАЂИВАТИ 
ПОДАТКЕ О: 

1) НЕСТАЛИМ ЛИЦИМА ИЛИ ЛИЦИМА КОЈА СЕ КРИЈУ У ЦИЉУ 
ИЗБЕГАВАЊА КРИВИЧНОГ, ПРЕКРШАЈНОГ ИЛИ ДРУГОГ ГОЊЕЊА; 

2) ЛИЦИМА КОЈА СУ КОРИСНИКУ УСЛУГЕ ПРОУЗРОКОВАЛА ШТЕТУ, 
АКО СУ ИСПУЊЕНИ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИ УСЛОВИ ОДГОВОРНОСТИ ЗА 
ШТЕТУ; 

3) ЛИЦИМА КОЈА АНОНИМНО И ПРОТИВПРАВНО ПОСТУПАЈУ ПРЕМА 
КОРИСНИКУ УСЛУГЕ, СА ИЛИ БЕЗ ИЗАЗИВАЊА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА; 

4) ПРЕДМЕТИМА КОЈИ СУ ИЗГУБЉЕНИ ИЛИ УКРАДЕНИ; 
5) УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА;  
6) ЗАШТИТИ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ СВОЈИНЕ; 
7) КАНДИДАТИМА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – И ТО ОНЕ ПОДАТКЕ ЗА ЧИЈЕ 

ПРИКУПЉАЊЕ ЈЕ ОВЛАШЋЕН ПОСЛОДАВАЦ, УЗ ПИСАНИ ПРИСТАНАК 
КАНДИДАТА; 

8) КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА КОЈА СЕ ГОНЕ ПО ПРИВАТНОЈ ТУЖБИ И О 
УЧИНИОЦИМА ОВИХ КРИВИЧНИХ ДЕЛА; 

9) ПОВРЕДАМА РАДНИХ ОБАВЕЗА ИЛИ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. 
ПРИЛИКОМ ОБРАДЕ ПОДАТАКА, ДЕТЕКТИВУ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ДА 

ОМЕТА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОЈИ СУ У НАДЛЕЖНОСТИ ДРЖАВНИХ 
ОРГАНА.” 
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Члан 11. 

Начин прикупљања података у току вршења детективске делатности, 
односно детективских послова, мора бити у складу са овим законом и другим 
важећим прописима о вођењу поступака и заштити података о личности, као и 
да подаци морају бити прикупљени у сврху извршења уговора. 

РУКОВАОЦИ ЗБИРКИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА ПРИКУПЉЕНИХ У ВРШЕЊУ 
ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ 
ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ, СУ ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ ЗА 
ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ, ОДНОСНО ДЕТЕКТИВ ЗАПОСЛЕН КОД 
ПРАВНИХ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА. 

ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА ДЕТЕКТИВ 
ДОКУМЕНТУЈЕ ПОДАТКЕ: ЗАПИСНИКОМ, ЗАБЕЛЕШКОМ, ПИСАНИМ 
ИЗВЕШТАЈЕМ, ПОЛИГРАМОМ ЛИЦА КОЈЕ ЈЕ ДОБРОВОЉНО ПРИСТАЛО НА 
ПОЛИГРАФИСАЊЕ И ФОТОГРАФИЈОМ. 

ЗАПИСНИК СЕ САСТАВЉА КАДА ПОСТОЈИ ПОТРЕБА ЗА 
ДОКУМЕНТОВАЊЕМ ОБАВЕШТЕЊА И ПОДАТАКА КОЈЕ ЈЕ ДЕТЕКТИВ 
ПРИКУПИО ПОЈЕДИНОМ РАДЊОМ У ОБАВЉАЊУ УГОВОРЕНОГ ПОСЛА. 

ЗАБЕЛЕШКА СЕ САСТАВЉА КАДА ПОСТОЈИ ПОТРЕБА ЗА 
ДОКУМЕНТОВАЊЕМ ОБАВЕШТЕЊА И ПОДАТАКА ПРИКУПЉЕНИХ ИЗЈАВОМ 
ОСОБЕ КОЈА НЕ ЖЕЛИ ДА ПОТПИШЕ ЗАПИСНИК. 

ДЕТЕКТИВ СВА ОБАВЕШТЕЊА И ПОДАТКЕ КОЈЕ ЈЕ ПРИКУПИО 
ОБАВЉАЊЕМ УГОВОРЕНОГ ПОСЛА, АКО СУ ОНИ У ОКВИРУ УГОВОРЕНОГ 
ПОСЛА,  ДОСТАВЉА СТРАНЦИ ПИСАНИМ ИЗВЕШТАЈЕМ.  

ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК ДУЖНИ СУ ДА КОПИЈУ ПИСАНОГ 
ИЗВЕШТАЈА ДЕТЕКТИВА ЧУВАЈУ НАЈМАЊЕ ПЕТ ГОДИНА ОД ДАНА 
ПРЕДАВАЊА СТРАНЦИ. 

 

3. Легитимација 

Члан 13. 
Детектив приликом вршења послова мора носити легитимацију и 

овлашћење за вршење уговорених услуга које му је дао корисник услуга, и дати 
их на увид овлашћеним полицијским службеницима на њихов захтев. 

Детективску легитимацију издаје Министарство, на захтев правног лица 
за детективску делатност или предузетника за детективску делатност за 
детектива који је положио стручни испит и завршио приправнички стаж у 
трајању од шест месеци код лица регистрованог за обављање детективске 
делатности. 

Детектив коме престане радни однос одмах враћа легитимацију правном 
лицу за детективску делатност код којег је био запослен, који је у року од пет 
дана доставља Министарству, а предузетник за детективску делатност који 
престане да обавља детективске послове легитимацију доставља 
Министарству у року од пет дана од дана брисања из регистра надлежног 
органа. 

ЧЛАН 13. 

ДЕТЕКТИВ ПРИЛИКОМ ВРШЕЊА ПОСЛОВА МОРА НОСИТИ 
ЛЕГИТИМАЦИЈУ И ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА КОЈЕ 
МУ ЈЕ ДАО КОРИСНИК УСЛУГА, И ДАТИ ИХ НА УВИД ОВЛАШЋЕНИМ 
ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА НА ЊИХОВ ЗАХТЕВ.  

ДЕТЕКТИВСКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ ИЗДАЈЕ МИНИСТАРСТВО, НА ЗАХТЕВ 
ПРАВНОГ ЛИЦА ЗА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА ЗА 
ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ. 
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ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ НАДЛЕЖНОЈ ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ 
НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА 
СА ДЕТЕКТИВОМ, ОДНОСНО ОД ДАНА ОБАВЕШТАВАЊА О ЛИЦЕНЦИ КОЈА 
СЕ ИЗДАЈЕ ПРЕДУЗЕТНИКУ КОЈИ САМОСТАЛНО ОБАВЉА ДЕТЕКТИВСКУ 
ДЕЛАТНОСТ.  

ДЕТЕКТИВ ЈЕ ДУЖАН ДА ВРАТИ ЛЕГИТИМАЦИЈУ МИНИСТАРСТВУ У 
РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД: 

1) ДАНА ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА; 
2) ДАНА РАСПОРЕЂИВАЊА НА ДРУГО РАДНО МЕСТО БЕЗ ПРИМЕНЕ 

ОВЛАШЋЕЊА; 
3) ДАНА ПРЕСТАНКА ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ ОДНОСНО 

ОБАВЕШТАВАЊА О РЕШЕЊУ О ОДУЗИМАЊУ ЛИЦЕНЦЕ; 
4)  ДАНА БРИСАЊА ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ 

СУБЈЕКАТА. 
ПРАВНО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ 

ДУЖНИ СУ ДА, У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА НАСТУПАЊА ОКОЛНОСТИ 
ИЗ СТАВА 4. ТАЧ. 1), 2) И 4) ОВОГ ЧЛАНА ОБАВЕСТЕ НАДЛЕЖНУ 
ПОЛИЦИЈСКУ УПРАВУ. 
 

Члан 16. 
Детектив може, приликом вршења послова, да употреби ватрено оружје 

и физичку снагу искључиво у сврху заштите сопственог живота и телесног 
интегритета, само ако на други начин не може да одбије истовремени 
непосредни противправни напад. 

Приликом употребе овлашћења из става 1.овог члана, детектив је дужан 
да се придржава принципа законитости, пропорционалности и да делује са што 
мање штетних последица по лице. 

Детектив је дужан да пружи прву помоћ лицу које је повредио употребом 
оружја или физичке снаге, као и да о повреди одмах обавести лекарску службу. 

О употреби оружја или физичке снаге чијом применом је неком лицу 
нанета тешка телесна повреда, детектив или правно лице за детективску 
делатност или предузетник за детективску делатност одмах обавештава 
надлежну полицијску управу. 

Извештај о употреби ватреног оружја и физичке снаге из става 4.овог 
члана детектив у року од 12 часова доставља одговорном лицу у правном лицу 
за детективску делатност. 

Правно лице за детективску делатност, односно предузетник за 
детективску делатност извештај о употреби ватреног оружја и физичке снаге 
чијом применом је неком лицу нанета тешка телесна повреда доставља 
полицијској управи у року од 12 часова. 

 
ЧЛАН 16. 

ДЕТЕКТИВ МОЖЕ ПРИЛИКОМ ВРШЕЊА ПОСЛОВА ДА УПОТРЕБИ 
ФИЗИЧКУ СНАГУ, ГАСНИ СПРЕЈ И ВАТРЕНО ОРУЖЈЕ ИСКЉУЧИВО У СВРХУ 
ЗАШТИТЕ СОПСТВЕНОГ ЖИВОТА И ТЕЛЕСНОГ ИНТЕГРИТЕТА, САМО АКО 
НА ДРУГИ НАЧИН НЕ МОЖЕ ДА ОДБИЈЕ ИСТОВРЕМЕНИ НЕПОСРЕДНИ 
ПРОТИВПРАВНИ НАПАД.  

ПРИЛИКОМ УПОТРЕБЕ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 
ДЕТЕКТИВ ЈЕ ДУЖАН ДА СЕ ПРИДРЖАВА ПРИНЦИПА ЗАКОНИТОСТИ, 
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТИ И ДА ДЕЛУЈЕ СА ШТО МАЊЕ ШТЕТНИХ 
ПОСЛЕДИЦА ПО ЛИЦЕ. 

ДЕТЕКТИВ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРУЖИ ПРВУ ПОМОЋ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ 
ПОВРЕДИО УПОТРЕБОМ ФИЗИЧКЕ СНАГЕ, ГАСНОГ СПРЕЈА И ВАТРЕНОГ 
ОРУЖЈА, КАО И ДА О ПОВРЕДИ ОДМАХ ОБАВЕСТИ ЛЕКАРСКУ СЛУЖБУ. 
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О УПОТРЕБИ ФИЗИЧКЕ СНАГЕ, ГАСНОГ СПРЕЈА И ВАТРЕНОГ 
ОРУЖЈА, ДЕТЕКТИВ, ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ ИЛИ 
ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ ОДМАХ ОБАВЕШТАВА 
ПОЛИЦИЈУ.  

ИЗВЕШТАЈ О УПОТРЕБИ ФИЗИЧКЕ СНАГЕ, ГАСНОГ СПРЕЈА И 
ВАТРЕНОГ ОРУЖЈА ДЕТЕКТИВ У РОКУ ОД 12 ЧАСОВА ДОСТАВЉА 
ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ 
ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ. 
 ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ, ОДНОСНО 
ПРЕДУЗЕТНИК ЗА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ ИЗВЕШТАЈ О УПОТРЕБИ 
ФИЗИЧКЕ СНАГЕ, ГАСНОГ СПРЕЈА И ВАТРЕНОГ ОРУЖЈА ОДМАХ 
ЕВИДЕНТИРА У ЕВИДЕНЦИЈИ КОЈУ ВОДИ У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И 
НА ЗАХТЕВ ЈЕ ДОСТАВЉА ПОЛИЦИЈИ ИЛИ НАДЛЕЖНОМ ЈАВНОМ 
ТУЖИОЦУ. 

 
1. Надзор 
Члан 22. 

Надзор над спровођењем овог закона врши Министарство. 
ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ ПРИЛИКОМ ВРШЕЊА НАДЗОРА 

ОВЛАШЋЕНИ СУ ДА ПРЕГЛЕДАЈУ ОПШТА АКТА И ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, 
ЕВИДЕНЦИЈЕ, ПРОСТОРИЈЕ И ПРОСТОР У КОЈЕМ СЕ ВРШЕ ДЕТЕКТИВСКИ 
ПОСЛОВИ, ТРАЖЕ ОБАВЕШТЕЊА, НАЛАЖУ МЕРЕ У ЦИЉУ ПРИМЕНЕ 
ПРОПИСА, И ПО ПОТРЕБИ, СПРОВОДЕ И ДРУГЕ РАДЊЕ КОЈИМА СЕ 
ОСТВАРУЈЕ НЕПОСРЕДАН И НЕНАЈАВЉЕН УВИД У ВРШЕЊЕ 
ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА.   

КОД НАЛАГАЊА МЕРЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ПОЛИЦИЈСКИ 
СЛУЖБЕНИК ЋЕ ПРАВНОМ ЛИЦУ ЗА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ, 
ПРЕДУЗЕТНИКУ ЗА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ, ОДНОСНО ДЕТЕКТИВУ (У 
ДАЉЕМ ТЕКСТУ: НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ), ОДРЕДИТИ МЕРУ КОЈА ЈЕ 
БЛАЖА, АКО СЕ ТОМ МЕРОМ ПОСТИЖЕ СВРХА РАДИ КОЈЕ СЕ МЕРА 
ОДРЕЂУЈЕ. 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ ДУЖАН ЈЕ ДА ПОЛИЦИЈСКОМ СЛУЖБЕНИКУ 
ОМОГУЋИ ВРШЕЊЕ НАДЗОРА, СТАВИ НА РАСПОЛАГАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ДА ДА СВЕ ПОТРЕБНЕ ПОДАТКЕ И ОБАВЕШТЕЊА. 

У ТОКУ НАДЗОРА ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИЦИ МОГУ, УЗ ПОТВРДУ, 
ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, ЕВИДЕНЦИЈЕ, ДРУГУ 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИЛИ ИСПРАВЕ КОЈЕ МОГУ ПОСЛУЖИТИ КАО ДОКАЗ У 
ПРЕКРШАЈНОМ И КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ 

 

Члан 23. 

Овлашћени полицијски службеници Министарства, у вршењу надзора 

над спровођењем овог закона, поред овлашћења за предузимање радњи 

утврђених законом којим се уређује инспекција, имају право и дужност да 

проверавају начин чувања и ношења ватреног оружја, као и уверења о 

психофизичкој способности и оспособљености детектива за руковање оружјем, 

као и да, по потреби, спроводе и друге радње којима се остварује непосредан и 

ненајављен увид у вршење детективских послова. 

ЧЛАН 23. 

ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК САЧИЊАВА ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОМ 
НАДЗОРУ.  
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У ЗАПИСНИК СЕ УНОСИ НАЛАЗ ЧИЊЕНИЧНОГ СТАЊА СА ОПИСОМ 
УТВРЂЕНИХ НЕЗАКОНИТОСТИ, НЕПРАВИЛНОСТИ И НЕДОСТАТАКА У РАДУ, 
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ УТВРЂЕНИХ НЕЗАКОНИТОСТИ, 
НЕПРАВИЛНОСТИ И НЕДОСТАТАКА У РАДУ, РОК ЗА  ПОСТУПАЊЕ ПО 
ПРЕДЛОЖЕНИМ МЕРАМА И РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О 
ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА. 

ЗАПИСНИК СЕ ПО ПРАВИЛУ САЧИЊАВА У СЛУЖБЕНИМ 
ПРОСТОРИЈАМА МИНИСТАРСТВА НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОД 
ДАНА ИЗВРШЕНОГ НАДЗОРА. 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ, ПРЕДУЗЕТНИК ЗА 
ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ, ОДНОСНО ДЕТЕКТИВ, ИМА ПРАВО ДА СТАВИ 
ПРИМЕДБЕ У ПИСАНОМ ОБЛИКУ НА ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОМ НАДЗОРУ У 
РОКУ ОД ТРИ ДАНА ОД ДАНА ОБАВЕШТАВАЊА О ЗАПИСНИКУ. 

АКО СЕ ЗАПИСНИК САСТАВЉА НА МЕСТУ И У ТОКУ ОБАВЉАЊА 
НАДЗОРА ПРИМЕДБЕ СЕ СТАВЉАЈУ ИСТОВРЕМЕНО СА САЧИЊАВАЊЕМ 
ЗАПИСНИКА.  

ПРИМЕДБЕ НА ЗАПИСНИК, ОДНОСНО ИЗЈАВА НАДЗИРАНОГ 
СУБЈЕКТА ДА НЕМА ПРИМЕДБИ, УНОСЕ СЕ У ЗАПИСНИК. 

ОВЛАШЋЕНИ ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК ДУЖАН ЈЕ ДА РАЗМОТРИ 
ПРИМЕДБЕ НА ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОМ НАДЗОРУ И ДА, ПРЕМА 
ПОТРЕБИ, ДОПУНИ РАДЊЕ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕДБЕ ОДНОСЕ, ОДНОСНО ДА 
ИЗМЕНИ ИЛИ ОДУСТАНЕ ОД ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ. 

О ПРИМЕДБАМА НА ЗАПИСНИК ОВЛАШЋЕНИ ПОЛИЦИЈСКИ 
СЛУЖБЕНИК НЕ ОДЛУЧУЈЕ ПОСЕБНО, ВЕЋ ИХ ЦЕНИ СВЕ ЗАЈЕДНО, И 
СВАКУ ПОСЕБНО, У ОБРАЗЛОЖЕЊУ РЕШЕЊА ДОНЕТОГ У ПРЕДМЕТУ 
НАДЗОРА. 

 

Члан 24. 

Овлашћени полицијски службеници Министарства, поред овлашћења на 

изрицање мера утврђених законом којим се уређује инспекција, имају право и 

дужност да правном лицу за детективску делатност, односно предузетнику за 

детективску делатност привремено забране обављање делатности, а детективу 

да привремено забране вршење детективских послова ако делатност, односно 

послове обавља или врши: 

1) без лиценце или овлашћења; 

2) без закљученог уговора; 

3) на нестручан и непрофесионалан начин који може проузроковати 

штету или опасност за корисника, детектива или треће лице; 

4) супротно налогу да обављање делатности, односно вршење послова 

усклади са овим законом. 

Меру којом се обезбеђује да правно лице за детективску делатност, 

предузетник за детективску делатност или детектив отклоне неправилности у 

вршењу детективских послова и обављању делатности, односно да вршење 

послова ускладе са овим законом овлашћени полицијски службеник 

Министарства налаже решењем, с тим што рок за извршење мере за 

отклањање неправилности не може бити дужи од 60 дана. 



25 
 

ЧЛАН 24. 

АКО НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ У ОСТАВЉЕНОМ РОКУ НИЈЕ ОТКЛОНИО 
ЗАПИСНИКОМ УТВРЂЕНЕ НЕЗАКОНИТОСТИ, НЕПРАВИЛНОСТИ И 
НЕДОСТАТКЕ, ПОЛИЦИЈСКИ СЛУЖБЕНИК ДУЖАН JE ДА ДОНЕСЕ РЕШЕЊЕ 
КОЈИМ СЕ НАЛАЖУ МЕРЕ И ОДРЕЂУЈЕ РОК ЗА ЊИХОВО ОТКЛАЊАЊЕ.  

РЕШЕЊЕ  ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ СЕ АКО СЕ У 
ПОНОВНОМ НАДЗОРУ УТВРДИ ДА НЕЗАКОНИТОСТИ, НЕПРАВИЛНОСТИ И 
НЕДОСТАЦИ НИСУ ОТКЛОЊЕНИ У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА 
ИЗВРШЕНОГ НАДЗОРА. 

РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ, ЗАВИСНО ОД 
ПРЕДМЕТА НАДЗОРА И ПРИРОДЕ УТВРЂЕНИХ НЕЗАКОНИТОСТИ И 
НЕДОСТАТАКА У РАДУ: 

1) НАЛОЖИТИ ПРЕДУЗИМАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋИХ МЕРА И РАДЊИ 
ПОТРЕБНИХ РАДИ ОТКЛАЊАЊА УТВРЂЕНИХ НЕЗАКОНИТОСТИ, 
НЕПРАВИЛНОСТИ И НЕДОСТАТАКА У РАДУ У РОКУ КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ 
ДУЖИ ОД 30 ДАНА; 

2) ЗАБРАНИТИ НАДЗИРАНОМ СУБЈЕКТУ ОБАВЉАЊЕ ДЕТЕКТИВСКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ У ПЕРИОДУ ДО 60 ДАНА АКО ДЕЛАТНОСТ ВРШИ БЕЗ 
ЛИЦЕНЦЕ ИЛИ АКО ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА АНГАЖУЈЕ 
ФИЗИЧКА ЛИЦА БЕЗ ЛИЦЕНЦЕ. 

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 3. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ СЕ БЕЗ 
ОДЛАГАЊА, ОДНОСНО БЕЗ ПРЕТХОДНОГ ПРЕДЛАГАЊА МЕРЕ У СМИСЛУ 
ЧЛАНА 23. СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА. 

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ КОМЕ ЈЕ ПРИВРЕМЕНО ЗАБРАЊЕНО 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ МОЖЕ НАСТАВИТИ СА ОБАВЉАЊЕМ 
ДЕЛАТНОСТИ ТЕК КАДА ОРГАН КОЈИ ЈЕ ДОНЕО РЕШЕЊЕ ИЗВРШИ НАДЗОР 
И УТВРДИ ДА СУ НЕДОСТАЦИ ОТКЛОЊЕНИ. 

Члан 25. 

Против решења из члана 24.овог закона може се изјавити жалба 
министру. 
 
ЖАЛБА НЕ ОДЛАЖЕ ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА. 

 

3. Евиденције 

Члан 27. 

Министарство води евиденције: 
1) о издатим лиценцама за обављање детективске делатности – 

правним лицима и предузетницима за обављање те делатности; 
2) о издатим лиценцама за вршење детективских послова – физичким 

лицима за вршење тих послова; 
3) о спроведеној стручној обуци и оспособљавању, као и стручном 

испиту детектива; 
4) о издатим легитимацијама за детективе; 
5) о издатим дозволама за ношење оружја за детективе. 
Евиденције из става 1.овог члана воде се у облику регистра, као 

електронска база података и чувају се трајно. 
Ближу садржину података који се евидентирају, садржину и изглед 

регистра и начин вођења регистра прописује министар. 
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Члан 28. 

Правна лица за детективску делатност, односно предузетници за 
детективску делатност воде евиденције: 

1) о запосленим детективима; 
2) о закљученим уговорима са корисницима; 
3) о лицима, односно корисницима за које се врше детективски послови; 
4) о примењеним овлашћењима употребе ватреног оружја и физичке 

снаге запослених детектива; 
5) о збиркама личних података. 
Евиденције из става 1.овог члана чувају се трајно. 

ЧЛАН 28. 

ПРАВНА ЛИЦА ЗА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ, ОДНОСНО 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ ЗА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ ВОДЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ: 

1) О ЗАПОСЛЕНИМ ДЕТЕКТИВИМА, КОЈА САДРЖИ: 
(1) РЕДНИ БРОЈ,  
(2) ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ЈМБГ, ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА, АДРЕСУ 
ПРЕБИВАЛИШТА/БОРАВИШТА, СТРУЧНУ СПРЕМУ ДЕТЕКТИВА, 
(3) ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О РАДУ, ДАТУМ ПРИЈАВЕ НА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ, ВРСТУ РАДНОГ ОДНОСА, 
ДАТУМ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА И ОДЈАВЕ СА ОБАВЕЗНОГ 
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА, 

(4) ПОДАТКЕ НАДЛЕЖНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОРГАНА О 
ПСИХОФИЗИЧКОЈ СПОСОБНОСТИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА 
ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДАТУМУ КАДА ЈЕ ИЗДАТО 
УВЕРЕЊЕ; 

2) О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА СА КОРИСНИЦИМА, КОЈА САДРЖИ: 
(1) РЕДНИ БРОЈ,  
(2) ПРЕДМЕТ И ОСНОВ УГОВОРА, ПОДАТКЕ О КОРИСНИКУ УСЛУГА 
(НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПИБ И МАТИЧНИ БРОЈ ПРАВНОГ ЛИЦА И 
ПРЕДУЗЕТНИКА, ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, АДРЕСА И ЈМБГ ФИЗИЧКОГ 
ЛИЦА), ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА И ДАТУМ ПРЕСТАНКА 
УГОВОРА, 
(3) БРОЈ И ДАТУМ ИЗДАТОГ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ВРШЕЊЕ 

УГОВОРНИХ УСЛУГА; 
3) О ПРИМЕЊЕНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА УПОТРЕБЕ ФИЗИЧКЕ СНАГЕ, 

ГАСНОГ СПРЕЈА И ВАТРЕНОГ ОРУЖЈА ЗАПОСЛЕНИХ ДЕТЕКТИВА, КОЈА 
САДРЖИ: 

(1) РЕДНИ БРОЈ, 
(2) ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДЕТЕКТИВА КОЈИ ЈЕ УПОТРЕБИО СРЕДСТВО 

ПРИНУДЕ,  
(3) ДАТУМ, ВРЕМЕ И МЕСТО УПОТРЕБЕ СРЕДСТВА ПРИНУДЕ, 
(4) ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, НАДИМАК ЛИЦА ПРЕМА КОМЕ ЈЕ 
УПОТРЕБЉЕНО СРЕДСТВО ПРИНУДЕ АКО ЈЕ ТАКАВ ПОДАТАК 
ПОЗНАТ,  
(5) НАЗИВ СРЕДСТВА ПРИНУДЕ КОЈЕ ЈЕ УПОТРЕБЉЕНО,  
(6) ДЕТАЉАН ОПИС ДОГАЂАЈА (НАЧИН ИЗВРШЕНОГ НАПАДА, 
НАЧИН УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ПРИНУДЕ И КАДА СЕ ПРЕСТАЛО 
СА УПОТРЕБОМ СРЕДСТВА ПРИНУДЕ),  
(7) ПОДАТКЕ О ВРСТИ И СТЕПЕНУ ТЕЛЕСНИХ ПОВРЕДА ЛИЦА И 
ДЕТЕКТИВА,  
(8) ПОДАТКЕ О ВРЕМЕНУ И МЕСТУ ПРУЖАЊА МЕДИЦИНСКЕ 
ПОМОЋИ ПОВРЕЂЕНИМА,  
(9) ПОДАТКЕ О ВРЕМЕНУ КАДА ЈЕ ОБАВЕШТЕНА ПОЛИЦИЈА, 
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(10) ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, АДРЕСА И БРОЈЕВИ ЛИЧНИХ КАРАТА 
СВЕДОКА ДОГАЂАЈА,  
(11) ДАТУМ, ЧАС И МИНУТ ПОДНОШЕЊА ИЗВЕШТАЈА И ДАТУМ И 
ВРЕМЕ ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА ПОЛИЦИЈИ ОДНОСНО 
НАДЛЕЖНОМ ТУЖИЛАШТВУ НА ЊИХОВ ЗАХТЕВ; 

4) О ЗБИРКАМА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА, КОЈА САДРЖИ: 
(1) РЕДНИ БРОЈ, 
(2) НАЗИВ ЗБИРКЕ ПОДАТАКА, ДАТУМ, ОСНОВ УСПОСТАВЉАЊА 

ЗБИРКЕ ПОДАТАКА, 
(3) ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РУКОВАОЦА ЗБИРКОМ ПОДАТАКА, ЊЕГОВУ 

АДРЕСУ ПРЕБИВАЛИШТА ИЛИ БОРАВИШТА И БРОЈ ТЕЛЕФОНА, 
(4) НАЧИН ВОЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ЗБИРКЕ ПОДАТАКА, 
(5) НАЧИН ЧУВАЊА ПОДАТАКА, 
(6) ДАТУМ ПРЕДАЈЕ ПОДАТАКА КОРИСНИКУ ИЛИ БРИСАЊА 
ПОДАТАКА, ЗАПИСНИКЕ О ПРЕДАЈИ ИЛИ ЗАПИСНИКЕ О БРИСАЊУ 
ИЛИ УНИШТЕЊУ ПОДАТАКА.  

ЕВИДЕНЦИЈЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВОДЕ СЕ АЖУРНО И ЧУВАЈУ СЕ 
ТРАЈНО 

 

Члан 29. 

Правна лица за детективску делатност. односно предузетници за 
детелтивску делатност нису дужни да образују и воде евиденције из члана 28. 
став 1. тачка 4), односно да врше обраду података: 

1) који се обрађују искључиво у породичне и друге личне потребе; 

2) који се обрађују ради вођења регистара чије је вођење законом 

прописано; 

3) за збирку података коју чине само јавно објављени подаци;  

4) који се односе на лице чији идентитет није одређен, а руковалац, 

обрађивач, односно корисник није овлашћен да идентитет одреди. 

Евиденцију из члана 28. став 1. тачка 4) овог закона правна лица за 
детективску делатност, односно предузетници за детективску делатност воде у 
складу са прописима којима се уређује заштита података о личности. 

 

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 33. 

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара, казниће се за 
прекршај правно лице за детективску делатност: 

1) ако врши послове који су у искључивој надлежности државних органа 
и примењује оперативне методе и средства, односно оперативно-техничка 
средства и методе које надлежни органи примењују на основу посебних 
прописа (члан 2); 

2) ако обавља детективску делатност, односно детективске послове, а 
нема лиценцу за обављање детективске делатности издату од стране 
Министарства (члан 4); 

3) ако обавља детективску делатност, а престане да испуњава услове 
под којим му се може издати лиценца (члан 5); 

4) ако обрађује податке који нису утврђени као подаци које може да 
обрађује (члан 10. став 1); 

5) ако омета обављање послова који су у надлежности државних органа 
(члан 10. став 2); 
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6) ако врши детективску делатност или ангажује детектива да врши 
детективске послове, а да са корисником услуга није закључило писани уговор 
о ангажовању за вршење детективских послова (члан 12. став 1); 

7) ако од корисника услуга не прибави писано овлашћење за вршење 
уговорених услуга (члан 12. став 2); 

8) ако не одбије захтев корисника за вршење истражних и детективских 
услуга када ти послови нису у његовој надлежности, када се тражи обрада 
података који се не смеју обрађивати и када је вршење тих услуга супротно 
интересима корисника услуга са којима већ има закључен уговор (члан 12. став 
4); 

9) ако запослени детектив не пружи прву помоћ лицу које је повредио 
употребом оружја или физичке снаге, као и ако о повреди одмах не обавести 
лекарску службу (члан 16. став 3); 

10) ако, у року од 12 часова од догађаја, надлежној полицијској управи не 
достави извештај о употреби оружја или физичке снаге чијом применом је 
неком лицу нанета тешка телесна повреда (члан 16. став 6); 

11) ако обрађује податке од лица која на то нису добровољно пристала 
или која су опозвала свој пристанак (члан 17. ст. 1. и 3); 

12) ако о сазнању о извршеном кривичном делу одмах не обавести 
полицију или надлежног јавног тужиоца (члан 18); 

13) ако на захтев овлашћеног полицијског службеника, у складу са 
одлуком суда или законом којим се уређује кривични поступак, не да на увид 
све прикупљене податке са којима располаже (члан 19. став 1); 

14) ако прописане евиденције не води или их води на начин који није 
прописан (члан 28); 

15) ако податке који су прикупљени у вршењу посла користи у сврху за 
коју нису прикупљени или их уступи трећим лицима или јавно објави (члан 30. 
став 1); 

16) ако, у случају испуњења или раскида уговора, односно повлачења 
пристанка у писаном облику, прикупљене податке не преда кориснику или их не 
брише у року од 15 дана од дана раскида уговора, односно ако не уништи 
прикупљене податке које корисник одбије да преузме (члан 30. став 2); 

17) ако у току обављања и по престанку обављања детективске 
делатности, као тајну, у складу са законом и другим прописима којима се 
уређује тајност података, не чува све тајне податке које сазна у вршењу 
послова (члан 31); 

18) ако не чува евиденције закључених уговора са корисником (члан 32). 
За радње из става 1.тач. 1–3.овог члана, поред новчане казне, правном 

лицу за детективску делатност може се изрећи и заштитна мера забране 
вршења одређене делатности у трајању од шест месеци до три године. 

За радње из става 1. овог члана, казниће се за прекршај и одговорно 
лице у правном лицу за детективску делатност новчаном казном од 5.000 до 
50.000 динара, а може се изрећи и заштитна мере забране обављања 
одређених послова, односно вршења одређених делатности у трајању од три 
месеца до једне године. 

ЧЛАН 33. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 500.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА, КАЗНИЋЕ СЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈ ПРАВНО ЛИЦЕ: 

1) АКО ВРШИ ПОСЛОВЕ КОЈИ СУ У ИСКЉУЧИВОЈ НАДЛЕЖНОСТИ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА ИЛИ ПРИМЕЊУЈЕ ОПЕРАТИВНЕ МЕТОДЕ И СРЕДСТВА, 
ОДНОСНО ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА И МЕТОДЕ КОЈЕ 
НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ПРИМЕЊУЈУ НА ОСНОВУ ПОСЕБНИХ ПРОПИСА (ЧЛАН 
2); 
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2) АКО ОБАВЉА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ, А НЕМА ЛИЦЕНЦУ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗДАТУ ОД СТРАНЕ 
МИНИСТАРСТВА ИЛИ ЗА ВРШЕЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА АНГАЖУЈЕ 
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ БЕЗ ЛИЦЕНЦЕ (ЧЛАН 4); 

3) АКО О НАСТАЛОЈ ПРОМЕНИ НЕ ОБАВЕСТИ ИЛИ 
НЕБЛАГОВРЕМЕНО ОБАВЕСТИ НАДЛЕЖНУ ПОЛИЦИЈСКУ УПРАВУ (ЧЛАН 9. 
СТАВ 12); 

4) АКО ОБРАЂУЈЕ ПОДАТКЕ КОЈИ НИСУ УТВРЂЕНИ КАО ПОДАЦИ 
КОЈЕ МОЖЕ ДА ОБРАЂУЈЕ (ЧЛАН 10. СТАВ 1); 

5) АКО КОПИЈУ ПИСАНОГ ИЗВЕШТАЈА НЕ ЧУВА НАЈМАЊЕ ПЕТ 
ГОДИНА ОД ДАНА ПРЕДАВАЊА СТРАНЦИ (ЧЛАН 11. СТАВ 7); 

6) АКО ВРШИ ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ ИЛИ АНГАЖУЈЕ ДЕТЕКТИВА 
ДА ВРШИ ДЕТЕКТИВСКЕ ПОСЛОВЕ, А ДА СА КОРИСНИКОМ УСЛУГА НИЈЕ 
ЗАКЉУЧИЛО ПИСАНИ УГОВОР О АНГАЖОВАЊУ ЗА ВРШЕЊЕ 
ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА (ЧЛАН 12. СТАВ 1); 

7) АКО ОД КОРИСНИКА УСЛУГА НЕ ПРИБАВИ ПИСАНО ОВЛАШЋЕЊЕ 
ЗА ВРШЕЊЕ УГОВОРЕНИХ УСЛУГА (ЧЛАН 12. СТАВ 3); 

8) АКО НЕ ОДБИЈЕ ЗАХТЕВ КОРИСНИКА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 
ЗА ВРШЕЊЕ ИСТРАЖНИХ И ДЕТЕКТИВСКИХ УСЛУГА КАДА ТИ ПОСЛОВИ 
НИСУ У ЊЕГОВОЈ НАДЛЕЖНОСТИ, КАДА СЕ ТРАЖИ ОБРАДА ПОДАТАКА 
КОЈИ СЕ НЕ СМЕЈУ ОБРАЂИВАТИ И КАДА ЈЕ ВРШЕЊЕ ТИХ УСЛУГА 
СУПРОТНО ИНТЕРЕСИМА КОРИСНИКА УСЛУГА СА КОЈИМА ВЕЋ ИМА 
ЗАКЉУЧЕН УГОВОР (ЧЛАН 12. СТАВ 4); 

9) АКО О УПОТРЕБИ ФИЗИЧКЕ СНАГЕ, ГАСНОГ СПРЕЈА И ВАТРЕНОГ 
ОРУЖЈА ОДМАХ НЕ ОБАВЕСТИ ПОЛИЦИЈУ (ЧЛАН 16. СТАВ 4); 

10) АКО НЕ ЕВИДЕНТИРА У ЕВИДЕНЦИЈИ ИЗВЕШТАЈ О УПОТРЕБИ 
ФИЗЧКЕ СНАГЕ, ГАСНОГ СПРЕЈА И ВАТРЕНОГ ОРУЖЈА ИЛИ ИСТИ НЕ 
ДОСТАВИ НА ЗАХТЕВ ПОЛИЦИЈЕ ИЛИ НАДЛЕЖНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА 
(ЧЛАН 16. СТАВ 6); 

11) АКО НА ЗАХТЕВ ОВЛАШЋЕНОГ ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА, У 
СКЛАДУ СА ОДЛУКОМ СУДА ИЛИ ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ КРИВИЧНИ 
ПОСТУПАК, НЕ ДА НА УВИД СВЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПРИКУПЉЕНЕ ДОКАЗЕ  СА 
КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ (ЧЛАН 19. СТАВ 1); 

12) АКО ПОЛИЦИЈСКОМ СЛУЖБЕНИКУ ОНЕМОГУЋИ ВРШЕЊЕ 
НАДЗОРА, НЕ СТАВИ НА РАСПОЛАГАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
И НЕ ПРУЖИ СВЕ ПОТРЕБНЕ ПОДАТКЕ И ОБАВЕШТЕЊА (ЧЛАН 22. СТАВ 4); 

13) АКО ПРОПИСАНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕ ВОДИ ИЛИ ИХ ВОДИ НА 
НАЧИН КОЈИ НИЈЕ ПРОПИСАН (ЧЛАН 28); 

14) АКО ПОДАТКЕ КОЈИ СУ ПРИКУПЉЕНИ У ВРШЕЊУ ПОСЛА 
КОРИСТИ У СВРХУ ЗА КОЈУ НИСУ ПРИКУПЉЕНИ ИЛИ ИХ УСТУПИ ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА ИЛИ ЈАВНО ОБЈАВИ (ЧЛАН 30. СТАВ 1); 

15) АКО У СЛУЧАЈУ ИСПУЊЕЊА ИЛИ РАСКИДА УГОВОРА, ОДНОСНО 
ПОВЛАЧЕЊА ПРИСТАНКА У ПИСАНОМ ОБЛИКУ, ПРИКУПЉЕНЕ ПОДАТКЕ 
НЕ ПРЕДА КОРИСНИКУ ИЛИ ИХ НЕ ИЗБРИШЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА 
РАСКИДА УГОВОРА, ОДНОСНО АКО НЕ УНИШТИ ПРИКУПЉЕНЕ ПОДАТКЕ 
КОЈЕ КОРИСНИК ОДБИЈЕ ДА ПРЕУЗМЕ (ЧЛАН 30. СТАВ 2); 

16) АКО У ТОКУ ОБАВЉАЊА И ПО ПРЕСТАНКУ ОБАВЉАЊА 
ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ, КАО ТАЈНУ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И 
ДРУГИМ ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ТАЈНОСТ ПОДАТАКА, НЕ ЧУВА 
СВЕ ТАЈНЕ ПОДАТКЕ КОЈЕ САЗНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА (ЧЛАН 31); 

17) АКО НЕ ЧУВА ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА СА 
КОРИСНИКОМ У ПРОПИСАНОМ ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ (ЧЛАН 32).  

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ И 
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 25.000 ДО 
150.000 ДИНАРА. 
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ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1), 2), 6) И 12) ОВОГ ЧЛАНА, ПОРЕД 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ, ПРАВНОМ ЛИЦУ МОЖЕ СЕ ИЗРЕЋИ И ЗАШТИТНА МЕРА 
ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА ОДРЕЂЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ТРАЈАЊУ ОД ШЕСТ 
МЕСЕЦИ ДО ТРИ ГОДИНЕ, А ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ПРАВНОМ ЛИЦУ МОЖЕ 
СЕ ИЗРЕЋИ ЗАШТИТНА МЕРА ЗАБРАНЕ ДА ВРШИ ОДРЕЂЕНЕ ПОСЛОВЕ, У 
ТРАЈАЊУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ. 

Члан 34. 

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара, казниће се за прекршај 
правно лице за детективску делатност: 

1) ако не поседује одговарајући пословни простор, који је обезбеђен од 
провале и неовлашћеног приступа, односно ако не обезбеди касу или сеф, у 
складу с прописима о тајности података (члан 8. ст. 1. и 2); 

2) ако од детектива коме је престао радни однос не преузме 
легитимацију, односно ако је, у року од пет дана од преузимања, не достави 
Министарству (члан 13. став 3). 

ЧЛАН 34. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 1.000.000 ДИНАРА, КАЗНИЋЕ СЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈ ПРАВНО ЛИЦЕ: 

1) АКО НЕ ОБЕЗБЕДИ КАСУ ИЛИ СЕФ, У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА О 
ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА (ЧЛАН 8. СТАВ 2); 

2) АКО НЕ ПОДНЕСЕ ИЛИ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ДЕТЕКТИВУ (ЧЛАН13. СТАВ 3); 

3) АКО НАДЛЕЖНОЈ ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ НЕ ДОСТАВЕ ИЛИ 
НЕБЛАГОВРЕМЕНО ДОСТАВЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТУПАЊУ ОКОЛНОСТИ 
ЗА ВРАЋАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ (ЧЛАН 13. СТАВ 5). 

 

Члан 35. 

За радње из члана 33.став 1. овог закона казниће се, за прекршај, и 
предузетник за детективску делатност новчаном казном од 50.000 до 500.000 
динара. 

За радње из члана 34.став 1. тачка 1) овог закона и ако не врати 
легитимацију Министарству, у року од пет дана од дана брисања из регистра 
надлежног органа (члан 13. став 3), казниће се, за прекршај, и предузетник за 
детективску делатност који запошљава више од једног детектива, новчаном 
казном од 50.000 до 250.000 динара. 

За радње из члана 33.став 1. и члана 34. став 1. овог закона казниће се 
за прекршај и самостални детектив, који детективску делатност обавља сам као 
предузетник, новчаном казном од од 5.000 до 50.000 динара, а може се изрећи 
и заштитна мера забране обављања послова, односно вршења делатности у 
трајању од шест месеци до три године. 

ЧЛАН 35 

ЗА РАДЊЕ ИЗ ЧЛАНА 33. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА 
ПРЕКРШАЈ И ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 150.000 ДО 500.000 
ДИНАРА. 

ЗА РАДЊЕ ИЗ ЧЛАНА 33. СТАВ 1. ТАЧ. 1), 2), 6) И 12), ПОРЕД 
НОВЧАНЕ КАЗНЕ, ПРЕДУЗЕТНИКУ ЗА ДЕТЕКТИВСКУ ДЕЛАТНОСТ МОЖЕ СЕ 
ИЗРЕЋИ И ЗАШТИТНА МЕРА ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА ОДРЕЂЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
У ТРАЈАЊУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ДО ТРИ ГОДИНЕ. 

ЗА РАДЊЕ ИЗ ЧЛАНА 34. ОВОГ ЗАКОНА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ И 
ПРЕДУЗЕТНИК НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 50.000 ДО 250.000 ДИНАРА 
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Члан 36. 

За радње из члана 33.став 1. тач. 1–5, 7, 8.и 13. овог закона, ако по 
престанку радног односа не врати легитимацију, односно ако је, у року од пет 
дана, не достави Министарству (члан 13. став 3) и ако лицу од кога прикупља 
податке, на његов захтев, не покаже детективску легитимацију и овлашћење за 
вршење посла (члан 17. став 2) казниће се, за прекршај, детектив новчаном 
казном од 5.000 до 50.000 динара. 

За прекршај из члана 33.став 1. тач. 1, 2, 4, 5, 7, 8.и 13. овог закона, 
односно за радње из става 1. овог члана, којим су биле проузроковане теже 
последице, детективу се може изрећи казна затвора до 30 дана. 
 

ЧЛАН 36. 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000 ДО 80.000 ДИНАРА ИЛИ КАЗНОМ 
ЗАТВОРА ДО 30 ДАНА, КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 

1) АКО ВРШИ ПОСЛОВЕ КОЈИ СУ У ИСКЉУЧИВОЈ НАДЛЕЖНОСТИ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ПРИМЕЊУЈЕ ОПЕРАТИВНЕ МЕТОДЕ И СРЕДСТВА, 
ОДНОСНО ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА И МЕТОДЕ КОЈЕ 
НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ПРИМЕЊУЈУ НА ОСНОВУ ПОСЕБНИХ ПРОПИСА (ЧЛАН 
2); 

2) АКО ОБАВЉА ДЕТЕКТИВСКЕ ПОСЛОВЕ А НЕМА ЛИЦЕНЦУ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕТЕКТИВСКИХ ПОСЛОВА ИЗДАТУ ОД СТРАНЕ 
МИНИСТАРСТВА (ЧЛАН 4); 

3) АКО ОБРАЂУЈЕ ПОДАТКЕ КОЈИ НИСУ УТВРЂЕНИ КАО ПОДАЦИ 
КОЈЕ МОЖЕ ДА ОБРАЂУЈЕ (ЧЛАН 10. СТАВ 1); 

4) АКО ОМЕТА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА КОЈИ СУ У НАДЛЕЖНОСТИ 
ДРЖАВНИХ ОРГАНА (ЧЛАН 10. СТАВ 2); 

5) АКО ПРИКУПЉЕНЕ ПОДАТКЕ У ОБЛИКУ ПИСАНОГ ИЗВЕШТАЈА НЕ 
ПРЕДА СТРАНЦИ НАКОН ОБАВЉЕНОГ УГОВОРЕНОГ ПОСЛА (ЧЛАН 11. 
СТАВ 6); 

6) АКО ОВЛАШЋЕНИМ ПОЛИЦИЈСКИМ СЛУЖБЕНИЦИМА НЕ ПОКАЖЕ 
ДЕТЕКТИВСКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ И ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛА (ЧЛАН 
13. СТАВ 1); 

7) АКО НЕ ВРАТИ ИЛИ НЕБЛАГОВРЕМЕНО ВРАТИ ЛЕГИТИМАЦИЈУ 
МИНИСТАРСТВУ (ЧЛАН 13. СТАВ 4);  

8) АКО НЕ ПРУЖИ ПРВУ ПОМОЋ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ ПОВРЕДИО 
УПОТРЕБОМ ФИЗИЧКЕ СНАГЕ, ГАСНОГ СПРЕЈА ИЛИ ВАТРЕНОГ ОРУЖЈА, 
КАО И АКО О ПОВРЕДИ ОДМАХ НЕ ОБАВЕСТИ ЛЕКАРСКУ СЛУЖБУ (ЧЛАН 
16. СТАВ 3); 

9) АКО О УПОТРЕБИ ФИЗИЧКЕ СНАГЕ, ГАСНОГ СПРЕЈА И ВАТРЕНОГ 
ОРУЖЈА ОДМАХ НЕ ОБАВЕСТИ ПОЛИЦИЈУ (ЧЛАН 16. СТАВ 4); 

10) АКО, У РОКУ ОД 12 ЧАСОВА ОД ДОГАЂАЈА, НЕ ДОСТАВИ 
ИЗВЕШТАЈ О УПОТРЕБИ ФИЗИЧКЕ СНАГЕ, ГАСНОГ СПРЕЈА ИЛИ ВАТРЕНОГ 
ОРУЖЈА (ЧЛАН 16. СТАВ 5); 

11) АКО ОБРАЂУЈЕ ПОДАТКЕ СУПРОТНО ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ 
УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ (ЧЛАН 17. СТ. 1. И 3); 

12) АКО НА ЗАХТЕВ ЛИЦА ОД КОГА ПРИКУПЉА ПОДАТКЕ НЕ ПОКАЖЕ 
ДЕТЕКТИВСКУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ И ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛА (ЧЛАН 
17. СТАВ 2); 

13) АКО О САЗНАЊУ О ИЗВРШЕНОМ КРИВИЧНОМ ДЕЛУ ОДМАХ НЕ 
ОБАВЕСТИ ПОЛИЦИЈУ ИЛИ НАДЛЕЖНОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА (ЧЛАН 18); 
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14) АКО ПОЛИЦИЈСКОМ СЛУЖБЕНИКУ ОНЕМОГУЋИ ВРШЕЊЕ 
НАДЗОРА, НЕ СТАВИ НА РАСПОЛАГАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
И НЕ ПРУЖИ СВЕ ПОТРЕБНЕ ПОДАТКЕ И ОБАВЕШТЕЊА (ЧЛАН 22. СТАВ 4); 

15) АКО ПОДАТКЕ КОЈИ СУ ПРИКУПЉЕНИ У ВРШЕЊУ ПОСЛА 
КОРИСТИ У СВРХУ ЗА КОЈУ НИСУ ПРИКУПЉЕНИ ИЛИ ИХ УСТУПИ ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА ИЛИ ЈАВНО ОБЈАВИ (ЧЛАН 30. СТАВ 1); 

16) АКО У ТОКУ ОБАВЉАЊА И ПО ПРЕСТАНКУ ОБАВЉАЊА 
ДЕТЕКТИВСКЕ ДЕЛАТНОСТИ, КАО ТАЈНУ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ И 
ДРУГИМ ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ТАЈНОСТ ПОДАТАКА, НЕ ЧУВА 
СВЕ ТАЈНЕ ПОДАТКЕ КОЈЕ САЗНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА (ЧЛАН 31). 

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1), 2), 4) И 14) ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ МОЖЕ 
СЕ ИЗРЕЋИ ЗАШТИТНА МЕРА ЗАБРАНЕ ВРШЕЊА ОДРЕЂЕНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ У ТРАЈАЊУ ОД ТРИ МЕСЕЦА ДО ЈЕДНЕ ГОДИНЕ. 
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА  

 
 
1. Који проблем се решава прописом 
 

Закон о детективској делатности („Службени гласник РС”, број 104/13) 
донет је 2013. године а примењује се од 5. децембра 2014. године. 

 
У периоду од 5. децембра 2014. године до сада, у примени Закона о 

детективској делатности, уочени су одређени проблеми, који се могу превазићи 
новим законским решењима, са становишта повећања ефикасности примене 
закона и постизања прецизности, транспарентности а самим тим и пуне правне 
сигурности. 

Наведени проблеми уочени су нарочито у домену потребе да се изврши 
унапређење одредби које се односе на безбедносну проверу и чињенице које 
представљају безбедносну сметњу, јер у досадашњем Закону безбедносна 
провера и безбедносне сметње за обављање детективских послова нису били 
прописани, већ се користилa неодређена формулација да је лице „прошло 

одговарајућу проверу.” 

Такође, проблем који је требало превазићи Предлогом закона, јесте 
проблем у погледу унапређења одредби које се односе на податке које могу да 
обрађују правно лице за детективску делатност, предузетник за детективску 
делатност, односно детектив, као и начин документовања прикупљених 
податка, што је отварало низ недоумица и потешкоћа у досадашњој примени 
закона, а самим тим су утицале и на правну несигурност.  

Предлогом закона допуњују се одредбе којима се уређују услови и 
поступак издавања лиценци правним лицима, предузетницима и физичким 
лицима, као и услови под којима се лиценца може одузети. Предлог закона 
прописује да се захтев за издавање лиценце подноси надлежној полицијској 
управи по месту седишта правног лица и предузетника, односно 
пребивалишта/боравишта физичког лица, као и документацију која се уз захтев 
подноси. На овај начин, постиже се усаглашавање закона са одредбама Закона 
о општем управном поступку и убрзава се поступак лиценцирања.   

Предлогом закона потпуно и прецизно уређена су овлашћења детектива 
проширивањем  корпуса средстава принуде са гасним спејом, што је било 
нужно и целисходно имајући у виду да је Законом о оружју и муницији 
(„Службени гласник РС”, број 20/15) прописано да грађани могу набављати 
гасне спрејеве без пријаве надлежном органу. Такође, услови за употребу 
физичке снаге, гасног спреја и ватреног оружја су прецизније формулисани, а 
обавезе након употребе срестава принуде су другачије уређене ради 
смањивања административног оптерећења ове делатности. 

Одредбе везане за издавање легитимације детективима су допуњене, 
брисан је из услова за издавање легитимације приправнички стаж, уређен је 
изглед легитимације, начин њеног коришћења, издавање и враћање. У 
досадашњој примени закона нарочите потешкоће је стварао услов да се 
детективу може издати легитимација уколико је завршио приправнички стаж у 
трајању од шест месеци код правног лица регистрованог за обављање 
детективске делатности, а што је било нецелисходно нарочито уколико се узме 
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у обзир круг лица који је ослобођен обуке за вршење детективских послова, па 
се долазило у апсурдну ситуацију да су лица која су више од пет година 
провела на пословима овлашћеног полицијског службеника, пословима 
одбране, безбедносно-обавештајним пословима и др. у складу са досадашњим 
законом морала да обаве приправнички стаж у правном лицу регистрованом за 
детективску делатност да би стекла услов за издавање легитимације која је 
неопходна за обављање ове делатности. 

Такође, ради усклађивања са Законом о заштити података о личности 
прописан је садржај евиденција које у складу са законом воде правна лица и 
предузетници за детективску делатност, а употпуњене су и одредбе којим се 
уређује надзор над правним лицима и предузетницима за детективску 
делатност, као и над детективима. Оваква интервенција у Предлогу закона је 
била неопходна и из разлога што се Закон о инспекцијским пословима не 
примењује на полицијске послове, у које се у складу са Законом о полицији 

убраја и извршавање послова утврђених прописима о детективској делатности. 

Такође, посебан проблем у досадашњој примени закона је стварала и 
неусаглашеност казнених одредби са диспозицијама у закону, јер досадашњи 
закон у казненим одредбама (члан 30.) није садржао прекршаје диспозиција из 
члана 13. став 1. и члана 16. став 4. Закона, а диспозиција из члана 19. став 1. 
је била нејасна и није у сагласју са предвиђеним прекршајем у члану 33. став 1. 

тачка 13) Закона. 

Припадници овог Министарства извршили су 13 надзора над правним 
лицима и предузетницима који обављају детективску делатност, и том 
приликом је против правних лица и предузетника, као и одговорног лица у 
правном лицу поднето пет захтева за покретање прекршајног поступка за 
прекршај прописане Законом о детективској делатности (обављање делатности 
без лиценце). 

После више од три године примене Закона о детективској делатности, 
уочена је неопходност за његову измену. Резултати који су постигнути 
применом овог Закона се могу изразити кроз следеће показатеље: 
организована су три циклуса обуке за вршење детективских послова за 32 
кандидата, стручни испит положила су 53 кандидата, издато је 16 лиценци 
правним лицима и предузетницима за вршење детективске делатности и 40 

лиценци за вршење детективских послова физичким лицима. 

На основу података прибављених од од Агенције за привредне регистре1 
на дан 5. децембра 2014. године, у шифри делатности 80.30-истражне 
делатности било је регистровано: 11 правних лица и 22 предузетника. Од овог 
броја регистрованих правних лица над једним правним лицем отворен је 
поступак ликвидације, једно правно лице је извршило промену шифре 
делатности, док је против једног правног лица покренут кривични поступак. 
Такође, 4 предузетника извршила су промену делатности, 5 предузетника је 
прекинуло обављање делатности, а један након регистрације није ни почео да 
обавља делатност. 

 
2. Циљеви који треба да се постигну доношењем Закона 
 

                                                
1 Податак достављен на захтев МУП-а од стране АПР дана 05.12.2014. 
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Усвајањем измена и допуна овог закона постићи ће се усаглашеност 
закона са другим прописима пре свега са Законом о општем управном поступку 
и Законом о заштити података о личности. 

 
Веома важно је истаћи да ће бити умањен део непотребних обавеза 

сектора приватне безбедности које проистичу из садашњих одредби Закона о 
детективској делатности, у првом реду низ административних захтева које су 
субјекти у овом сектору требали да испуне, а који се огледају у следећем: 
обавеза достављања извештаја о употреби средстава принуде, обављање 
приправничког стажа као услов за издавање легитимације и  враћања 
легитимације за детектива коме је престао радни однос. На овај начин ће се 
правна лица и предузетници ослободити непотребне и обимне администрације 
и тошкова. 

 
Такође, биће значајно унапређен рад Министарства унутрашњих 

послова у спровођењу надзора над применом овог закона. 
 

Поред наведеног, циљ који ће се постићи усвајањем предложених 
решења је унапређење појединих решења која су до сада стварала проблеме у 
примени, затим постизање веће транспарентности, правне сигурности, а што ће 
свакако резултирати повољнијим положајем субјеката у овој делатности и 
корисника услуга, чиме ће се јачати пословно окружење и допринети квалитету 
услуга, као и даљем развоју ове делатности. Према подацима Републичког 
завода за статистику у сва четири квартала 2017.године, као и у првом кварталу 
2018.године бележи се перманентан тренд пораста индекса промета у услугама 
за заштитне и истражне делатности (од 153,6 до 183,8)2. 

 
Доношењем закона, као један од циљева који ће се остварити, свакако 

јесте усаглашавање одредаба Закона о детективској делатности са другим 
прописима. Наиме, Предлогом закона, поступак издавања лиценци усаглашен 
је са одредбама Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, 
број 18/16), а из разлога усаглашавања са Законом о заштити података о 
личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, ..., 107/12) извршене су измене и 
допуне одредби које се односе на садржај евиденција које воде правна лица и 
предузетници за детективску делатност. 

 
3. Да ли су разматране могућности за решавање проблема без доношења 
акта? 
 
 С обзиром на то да Закон о детективској делатности уређује општи 
правни оквир за вршење детективске делатности и детективских послова, 
услове за вршење ових послова, обуку, начин обављања послова, овлашћења 
детектива и надзор над детективском делатношћу, друге могућности за 
унапређење одредаба тог закона и њихово усаглашавање са другим 
прописима, не постоје. 
 
4. Зашто је доношење Закона најбољи начин за решавање проблема? 
 

 Измене и допуне Закона о детективској делатности представљају 
најбоље и једино могуће решење напред изнетих проблема уочених у примени 
овог закона. С тим у вези, да би се олакшао рад субјектима у детективској 
делатности, Министарство унутрашњих послова је у непосредној сарадњи са 

                                                
2 http://data.stat.gov.rs/  

http://data.stat.gov.rs/
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Општим удружењем детектива Србије припремило Предлог измена и допуна 
Закона о детективској делатности. 
 
5. На кога и како ће највероватније утицати решења у Закону? 

 
 Решења предвиђена изменама и допунама Закона о детективској 
делатности имаће превасходно утицај на физичка и правна лица у детективској 
делатности, односно на субјекте који пружају услуге, односно врше детективске 
послове. Према анализи ефеката, а због смањења административног 
оптерећења овог сектора очекује се да ће трошкови за послодавце бити 
смањени за око 5% на годишњем нивоу. 

 Такође измене закона позитивно ће утицати и на кориснике услуга 
детективске делатности, јер изменама и допунама закона посебно је разрађена 
материја документовања података које је детектив прикупио приликом 
обављеног уговореног посла, а све у циљу побољшања квалитет услуга које се 
пружају на тржишту и правне сигурности. 

Спровођење предложеног закона неће бити повезано са повећањем 
трошкова на страни Министарства унутрашњих послова, јер ови послови не 
захтевају ангажовање додатних ресурса и спроводиће се у оквиру редовних 
активности Министарства унутрашњих послова прописаних Законом о полицији. 

 
6. Какве трошкове ће примена Закона изазвати грађанима и привреди, а 
нарочито малим и средњим предузећима?   

 
 Предложена решења у изменама и допунама закона неће створити 
додатне трошкове грађанима, привреди и малим и средњим предузећима, 
односно трошкови који ће настати применом решења предвиђених овим 
законом већ постоје, само су промењени начини на који се спроводе ове 
активности. 
 
7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају 
трошкове које ће он створити? 
 

Закон ће омогућити смањење административног терета на страни 
правних лица и предузетника за детективску делатност, јер се предложеним 
изменама смањује број административних захтева. 
 
8. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката и 
тржишна конкуренција? 
 

Овим законом није предвиђено стварање нових привредних субјеката, 
али закон свакако отвара могућност за стварање нових привредних субјеката за 
детективску делатност, што за последицу може имати повећање конкуренције, 
повољније услове, те бољи квалитет и разноврсност понуде у овој области. 
 
 9. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 
закону? 

 
Предложене измене и допуне закона су учињене у међусобној и 

непосредној комуникацији представника Министарства унутрашњих послова и 
овлашћених представника Општег удружења детектива Србије Привредне 
коморе Републике Србије. 
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У процесу консултација дати су предлози и сугестије које се односе на 
смањење административног оптерећења ове привредне делатности, које су 
унете у текст Нацрта закона, јер је оцењено да су целисходне и да ће повољно 
утицати на пословно окружење и даљи развој ове делатности. Такође, у текст 
Нацрта закона унети су предлози и сугестије које се односе на убрзање 
поступка лиценцирања и начина вршења послова детектива. 

  
У процесу консултација постигнута је пуна сагласност са 

представницима Општег удружења детектива Србије око свих предложених 
решења. 

 
Сходно утврђеној обавези спровођења јавне расправе приликом 

припреме новог закона, осим ако надлежни одбор на образложен предлог 
предлагача не одлучи другачије (члан 41. став. 2 тачка 2. Пословника Владе) 
сматрамо да не постоји предметна обавеза да се у поступку припреме овог 
закона спроведе јавна расправа. Предметним законом се битно не мења 
уређење неког питања, не уређује се питање које посебно занима јавност, 
односно не уређује се нова материја и не доноси се нови системски закон, тиме 
не постоји обавеза утврђена чланом 41. Пословника Владе да се јавна 
расправа спроведе.  

 
Поред тога, Нацрт закона је, у поступку припреме, достављен и другим 

надлежним органима, којима је пружена прилика да се изјасне. Министарство 
унутрашњих послова је размотрило све пристигле коментаре на текст Нацрта 
закона, сагледало могућност њиховог интегрисања у циљу побољшања Нацрта 
закона и један део предлога уградила у текст закона, чиме су предвиђена 
законска решења знатно унапређена.  
 
10. Које ће се мере током примене Закона предузети да би се постигло оно 
што се Законом предвиђа? 
 

У циљу спровођења закона, како би се обезбедила пуна примена истог, 
спроводиће следеће мере и активности:  
 
Регулаторне: За несметано спровођење овог закона, у року од дванаест 

месеци од дана ступања на снагу овог закона, припремиће се и низ 
подзаконских аката којима ће се прецизирати поједине одредбе закона, односно 
како би се створили услови да се оствари све што се доношењем закона 
намерава. То су следећа подзаконска акта:  
 
 1) о начину спровођења обуке и оспособљавања лица за вршење 
детективских послова, програну обуке и оспособљавања и начину полагања 
стручног испита за детектива; 
 2) о пословном простору и физичко-техничким мерама за чување збирки 
података и других евиденција; 
 3) о ближој садржини, изгледу и начину употребе детективске 
легитимације. 
 
Ради обезбеђења континуитета примене прописа у пракси предвиђено је да ће 
прописи донети на основу Закона о детективској делатности („Службени 
гласник РС”, број 104/13) остати на снази до доношења прописа којим се 
стављају ван снаге, уколико нису у супротности са одредбама овог закона.  
 
Институционално управљачке: Измене и допуне Закона о приватном 

обезбеђењу неће условити промене нити повећање радних места утврђених 
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Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова, јер све активности прописане законом могу 
се спровести постојећим капацитетима. 
 
Нерегулаторне мере: Осим доношења подзаконских аката Министарство 

унутрашњих пословаа ће организовати обуке полицијских службеника који ће 
свакодневно примењивати одредбе овог закона у пракси, како би се на 
једнообразан начин поступало у истим или сличним стварима. 
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада  

 
Обрађивач: Министарство унутрашњих послова  
 
 
2. Назив прописа 

 
Предлог закона о изменама и допунама Закона о детективској делатности 
Law proposal amanding Law on private detective activity  
 
 
3. Усклађеност прописа са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, 
са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник 
РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум),  
 
а) Одредба Споразума која се односе на нормативну саржину прописа 
/ 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума  
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума  
/ 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума  
/ 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније 

/ 
 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније 

 
а) Навођење одредби примарних извора права ЕУ и усклађеност са њима  
б) Навођење секундарних извора права ЕУ и оцена усклађености са њима 
в) Навођење осталих извора права ЕУ и усклађенст са њима 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
Пропис није релевантан за acquis communautaire. 
 
5. Ако не постоје  одговарајуће надлежности Европске уније у материји 
коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори 
права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, 
потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно 
попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није 
потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос 
одредби секундарног извора права Европске уније већ се искључиво 
врши примена или спровођење неког захтева који произилази из одредбе 
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секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке 
процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. Директиве 
2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве). 
 
 
6. Да ли супретходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 

/ 
 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 

Не. 
 
 
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа 
и њихово мишљење о усклађености 
Није било учешћа консултаната у изради овог прописа. 


