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АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Врз основа на член 56 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 42/20), директорот на Агенцијата за заштита на 
личните податоци, донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1
Со овој правилник се пропишува начинот на известувањето за пренос на лични 

податоци во земјите членки на Европската Унија и за земјите членки на Европскиот 
економски простор, формата и содржината на образецот на барањето за добивање на 
одобрение за пренос за случаите предвидени со закон, како и формата и содржината на 
образецот за евиденцијата на извршениот пренос на лични податоци во трети земји и 
меѓународни организации, Европската Унија и Европскиот економски простор, како и 
начинот на водење на евиденцијата.

II. НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕНОСОТ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО 
ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ЗА ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ НА 

ЕВРОПСКИОТ ЕКОНОМСКИ ПРОСТОР

Член 2
(1) Во смисла на член 48 став (3) од Законот за заштита на личните податоци, при 

пренос на лични податоци во земјите членки на Европската Унија и Европскиот 
економски простор, контролорот или обработувачот задолжително доставува пријава за 
пренос на лични податоци.

(2) Пријавата за пренос на лични податоци од ставот (1) на овој член, контролорот или 
обработувачот ја доставува до Агенцијата за заштита на личните податоци (во 
натамошниот текст: Агенција) електронски преку системот на е-пријави на Агенцијата 
или преку електронска пошта во скенирана копија, во рок од 15 дена пред денот на 
започнување на преносот на лични податоци. 

(3) Пријавата за пренос на лични податоци од ставот (1) на овој член, треба да биде 
потпишана своерачно или со електронски потпис во согласност со прописите што ја 
уредуваат употребата на електронски документи, електронска идентификација и 
доверливи услуги, од страна на лицето кое го претставува и застапува контролорот или 
обработувачот кој врши пренос на лични податоци. 

(4) Образецот на пријавата за пренос на лични податоци од ставот (1) на овој член е 
составен дел на овој правилник (Образец бр. 1).
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III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА 
ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ТРЕТИ ЗЕМЈИ И 

МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Форма и содржина на образецот на барањето за добивање на одобрение за пренос 
на лични податоци во трети земји и меѓународни организации врз основа на 

одлука за соодветност

Член 3
(1) За пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации за кој 

Агенцијата донесува одлука за соодветност согласно член 49 став (3) од Законот за 
заштита на личните податоци, контролорот или обработувачот потребно е да  поднесaт 
Барање за добивање на одобрение за пренос на лични податоци.

(2) Образецот на Барањето за добивање на одобрение за пренос на лични податоци од 
ставот (1) од овој член е составен дел на овој правилник (Образец бр. 2).

(3) При донесувањето на одлуката за соодветност, Агенцијата ги зема во предвид 
одлуките на Европската Унија со кои има утврдено дека одредени трети земји 
обезбедуваат соодветен степен на заштита на личните податоци како и дали третите 
земјите се потписнички на Конвенцијата 108 на Советот на Европа. 

(4) Барањето за добивање на одобрение за пренос на лични податоци од ставот (1) на 
овој член, контролорот или обработувачот го доставува до Агенцијата електронски преку 
системот на е-пријави на Агенцијата или преку електронска пошта во скенирана копија, во 
рок од 15 дена пред денот на започнување на преносот на лични податоци.

(5) Барањето за добивање на одобрение за пренос на лични податоци од ставот (1) на 
овој член, треба да биде потпишано своерачно или со електронски потпис во согласност 
со прописите што ја уредуваат употребата на електронски документи, електронска 
идентификација и доверливи услуги, од страна на лицето кое го претставува и застапува 
контролорот или обработувачот кој врши пренос на лични податоци.

2. Формата и содржината на образецот на барањето за добивање на одобрение за 
пренос на лични податоци во трети земји и меѓународни организации врз основа на 

предвидени соодветни заштитни мерки

Член 4
(1) Во случаите за кои се бара одобрение од страна на Агенцијата, контролорот или 

обработувачот потребно е да поднесат барање за добивање на одобрение за пренос на 
лични податоци.  

(2) Кон барањето за добивање на одобрение за пренос од ставот (1) на овој член, 
контролорот или обработувачот потребно е да достави документација за предвидените 
соодветни заштитни мерки согласно членот 50 став (3) од Законот за заштита на личните 
податоци.

(3) Образецот на Барањето за добивање на одобрение за пренос на лични податоци 
согласно ставот (1) од овој член е составен дел на овој правилник (Образец бр. 3).

(4) Барањето за добивање на одобрение за пренос на лични податоци од ставот (1) на 
овој член, контролорот или обработувачот го  доставува до Агенцијата електронски преку 
системот на е-пријави на Агенцијата или преку електронска пошта во скенирана копија, во 
рок од 15 дена пред денот на започнување на преносот на лични податоци.
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(5) Барањето за добивање на одобрение за пренос на лични податоци од ставот (1) на 
овој член, треба да биде потпишано своерачно или со електронски потпис во согласност 
со прописите што ја уредуваат употребата на електронски документи, електронска 
идентификација и доверливи услуги, од страна на лицето кое го претставува и застапува 
контролорот или обработувачот кој врши пренос на лични податоци.

3. Форма и содржината на образецот на барањето за одобрување на задолжителни 
корпоративни правила

Член 5
(1) При пренос на лични податоци врз основа на задолжителни корпоративни правила 

контролорот или обработувачот потребно е да поднесe барање за одобрување на 
задолжителните корпоративни правила. 

(2) Образецот на барањето согласно ставот (1) од овој член, е составен дел на овој 
правилник (Образец бр. 4).

(3) Барањето од ставот (1) на овој член, контролорот или обработувачот го доставува 
електронски преку системот на е-пријави на Агенцијата или преку електронска пошта во 
скенирана копија, во рок од 15 дена пред денот на започнување на преносот на лични 
податоци.

(4) Барањето од ставот (1) на овој член, треба да биде потпишано своерачно или со 
електронски потпис во согласност со прописите што ја уредуваат употребата на 
електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, од страна на 
лицето кое го претставува и застапува контролорот или обработувачот кој врши пренос на 
лични податоци.

(5) Кон барањето од ставот (1) на овој член, контролорот или обработувачот потребно е 
да достави документација со која се докажува дека се исполнети условите предвидени во 
членот 51 од Законот за заштита на личните податоци. 

IV. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ИЗВРШЕНИОТ 
ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ТРЕТИ ЗЕМЈИ И МЕЃУНАРОДНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ЕВРОПСКАТА УНИЈА И ЕВРОПСКИОТ ЕКОНОМСКИ ПРОСТОР

Член 6
(1) Образецот на евиденцијата на извршениот пренос на лични податоци во трети земји 

и меѓународни организации, Европската Унија и Европскиот економски простор ги 
содржи следниве податоци:

1. Реден број;
2. Податоци за контролорот или обработувачот кој го врши преносот и тоа:
- назив и седиште за правно лице/име и презиме и адреса на живеење за физичко лице;
- контакт-телефон;
- електронска пошта; и
- име и презиме на овластеното лице задолжено за пренесените лични податоци.
3. Држава во која ќе се врши преносот;
4. Податоци за примачот на лични податоци (контролор, обработувач или заеднички 

контролор) 
- назив и седиште за правно лице, името и презимето и адреса на живеење за  физичко 

лице;
- контакт-телефон;
- електронска пошта; и
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- име и презиме на овластеното лице задолжено за примените лични податоци.
5. Категории на субјектите на лични податоци чии лични податоци ќе бидат предмет на 

пренос;
6. Цел или цели на преносот на личните податоци;
7. Категории на личните податоци кои се пренесуваат;
8. Посебни категории на лични податоци кои се пренесуваат;
9. Рок на чување на пренесените лични податоци;
10. Правен основ за пренос на личните податоци;
11. Општ опис за преземените технички и организациски мерки за безбедност на 

личните податоци при преносот;
12. Периоди на вршење на преносот на лични податоци;
13. Број и датум на пријавата на преносот на лични податоци во Европската Унија или 

Европскиот економски простор;  
14. Број и датум на донесено Решение за одобрување на пренос на лични податоци 

согласно член 49 став (3) и член 50 став (3) од Законот за заштита на личните податоци; и
15. Број и датум на донесено Решение за одобрување на задолжителни корпоративни 

правила согласно член 51 од Законот за заштита на личните податоци.
(2) Образецот на евиденцијата на извршениот пренос на лични податоци од ставот (1) 

на овој член е составен дел на овој правилник (Образец бр. 5).

V. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ИЗВРШЕНИОТ ПРЕНОС НА ЛИЧНИ 
ПОДАТОЦИ ВО ТРЕТИ ЗЕМЈИ И МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕВРОПСКАТА 

УНИЈА И ЕВРОПСКИОТ ЕКОНОМСКИ ПРОСТОР

Член 7
(1) Евиденцијата на извршениот пренос на лични податоци во трети земји и 

меѓународни организации, Европската Унија и Европскиот економски простор се води во 
електронска форма во Агенцијата. 

(2) Во евиденцијата од ставот (1) на овој член се внесуваат податоците од членот 6 став 
(1) на овој правилник, како и сите промени кои ќе настанат по извршеното запишување.

Член 8
(1) Контролорот или обработувачот за секоја промена на податоците за извршениот 

пренос, содржани во евиденцијата од членот 6 став (1) на овој правилник, писмено ја 
известува Агенцијата  во рок од 15 дена од денот на настанување на промената.

(2) По приемот на известувањето од ставот (1) на овој член, Агенцијата  во рок од три 
дена ги ажурира податоците содржани во евиденцијата на извршениот пренос на лични 
податоци во трети земји и меѓународни организации, Европската Унија и Европскиот 
економски простор.

(3) Контролорот или обработувачот за секоја промена на податоците во однос на 
примачот на личните податоци во трети земји и меѓународни организации, Европската 
Унија и Европскиот економски простор, потребно е да поднесе нова  пријава за пренос на 
лични податоци или ново барање за добивање на одобрение за пренос на лични податоци 
согласно прописите за заштита на личните податоци. 

Член 9
Во случај на престанување на својството на контролор или обработувач согласно 

прописите за заштита на личните податоци, контролорот или обработувачот писмено ја 
известува Агенцијата  во рок од 15 дена од денот на престанување на својството 
контролор или обработувач.
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VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 10
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

формата, содржината и начинот на водење на евиденција за извршен пренос на лични 
податоци во други држави („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10).

 
Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот  ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-601/1
11 мај 2020 година Директор,

Скопје Imer Aliu, с.р.
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