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АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Врз основа на член 92 став (6) 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 СОДРЖИНАТА НА АНАЛИЗАТА НА ЦЕЛТА, ОДНОСНО ЦЕЛИТЕ 
ЗА КОЈА СЕ ПОСТАВУВА ВИДЕОНАДЗОРОТ И ИЗВЕШТАЈОТ ОД ИЗВРШЕНА 

ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД СИСТЕМОТ ЗА 
ВРШЕЊЕ ВИДЕОНАДЗОР

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на анализата на целта, односно целите за 

која се поставува видеонадзорот пред започнување на процесот за воспоставување на 
систем за вршење на видеонадзор, како и содржината на извештајот од извршена 
периодична оценка на постигнатите резултати од системот за вршење видеонадзор.

Член 2
Одредбите од овој правилник се применуваат и при обработка на личните податоци 

преку вршење на видеонадзор од страна на обработувачот на збирка на лични податоци.

II. СОДРЖИНА НА АНАЛИЗАТА НА ЦЕЛТА, ОДНОСНО ЦЕЛИТЕ ЗА КОЈА СЕ 
ПОСТАВУВА ВИДЕОНАДЗОРОТ

1. Процес на изработување анализа

Член  2
(1) Во смисла на член 92 став (1) од Законот за заштита на личните податоци, 

контролорот е должен да изврши анализа на целта, односно целите за која се поставува 
видеонадзорот пред започнување на процесот за воспоставување на систем за вршење на 
видеонадзор.

(2) Анализата од ставот (1) на овој член се доставува на мислење до офицерот за 
заштита на личните податоци во контролорот.

(3) Врз основа на изготвената анализа, а по добиеното мислење од офицерот за заштита 
на личните податоци, од страна на функционерот, или на одговорното лице на 
контролорот се донесува одлука по однос на  воспоставувањето на систем за вршење 
видеонадзор.

(4) По исклучок од став (2) на овој член, во случај кога се воспоставува систем за 
вршење на видеонадзор, а не е определен офицер за заштита на личните податоци, 
најдоцна до завршувањето на анализата, а пред донесувањето на одлуката по однос на  
воспоставувањето на системот за вршење видеонадзор, контролорот е должен да определи 
и офицер за заштита на личните податоци, во кој случај офицерот доставува мислење за 
анализата во разумен рок, но не подолго од 30 дена од денот на добиената анализа.
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2. Содржина на анализата
Член 3

(1) Анализата од членот 2 на овој правилник ги содржи најмалку следните податоци:
- законски основ, односно цел или цели во согласност со одредбите од член 90 став (1) 

од Законот за заштита на личните податоци заради кои се воспоставува видеонадзорот;
- причини за поставување на видеонадзорот со образложение на потребата за 

исполнување на целта, односно целите;
- дали поставувањето на видеонадзор е обврска согласно друг закон (со образложение);
- опис на недвижните и движните ствари, односно простор кои ќе се заштитуваат со 

поставувањето на видеонадзорот;
- други мерки кои се разгледани за исполнување на целта, односно целите заради која се 

воведува системот за вршење на видеонадзор и причините поради кои овие мерки не се 
доволни односно не се прифатени од контролорот за да се исполни целта односно целите 
заради кои се воспоставува систем за вршење на видеонадзор;

- категории на субјекти на лица кои ќе се снимаат (на пример: вработени, клиенти...);
- дали со видеонадзорот ќе се обработуваат лични податоци на деца;
- категории на лични податоци кои ќе се обработуваат преку системот за видеонадзор;
- начин за информирање дека се врши видеонадзор на различните категории на 

субјекти на лични податоци кои ќе бидат опфатени со видеонадзорот (на пример: посебно 
информирање на вработените, истакнување на известување за видеонадзор...);

- начин за остварување на правата на субјектите на лични податоци;
- начин на обука на овластените лица кои ќе имаат пристап до системот за видеонадзор;
- начин на доделување на привилегии за пристап до системот за видеонадзор;
- период за кој ќе биде поставен видеонадзор (постојано, за определен период);
- временски период во кој биде активен видеонадзорот (24/7, по завршување на 

работното време и сл.);
- дали преку видеонадзорот ќе се обработуваат лични податоци само во реално време 

(мониторирање) или ќе се врши и снимање; 
- период на чување на снимките соодветен на целта, односно целите, заради која/кои се 

поставува видеонадзорот;
- кој ќе има пристап до видеонадзорот (лица вработени во контролорот, односно 

обработувачот) и број на лица кои ќе имаат пристап до видеонадзорот;
- информации за предвидена обука за заштита на личните податоци за лицата кои ќе 

имаат пристап до видеонадзорот;
- примена на мерки за техничка и интегрирана заштита на личните податоци (Data 

protection by design and by default);
- оценка на нивото на технички и организациски мерки кои треба да се применат;
- проценка на бројот на потребни камери кои ќе се постават;
- тип/вид на камери (подвижни, статични, резолуција, опција за зумирање, ноќно 

снимање...);
- доколку повеќе контролори заеднички вршат видеонадзор (заеднички контролори), 

тогаш се утврдуваат целите и начините на обработка преку системот за видеонадзор, како 
и податоци за начинот на кој што е уреден нивниот меѓусебен однос (на пример: со 
договор, закон којшто се применува на тие контролори, итн);

- период до кога ќе се донесе актот во кој што ќе се уреди начинот на вршење на 
видеонадзорот; 

- име, презиме и потпис на лицата кои ја вршеле анализата на целта, односно целите 
заради кои се воспоставува системот за вршење на видеонадзор;
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- датум (период) кога е вршена анализата;
- дали е консултиран офицерот за заштита на личните податоци на контролорот за 

воспоставувањето на систем за видеонадзор;
- оценка/мислење од офицерот за заштита на личните податоци (дадено врз основа на 

анализата за: потребата од воспоставување на видеонадзор, степенот на влијание врз 
приватноста на субјектите на лични податоци кои ќе бидат опфатени со видеонадзорот - 
лица кои ќе се снимаат, соодветноста на целите/основите за кои се поставува 
видеонадзорот, мерките за техничка и интегрирана заштита на личните податоци, 
техничките и организациските мерки кои треба да се применат...);

- име, презиме и потпис на офицерот за заштита на личните податоци; 
- одлука на функционерот, или на одговорното лице на контролорот за воспоставување 

на систем за видеонадзор; 
- име, презиме и потпис на функционерот, или на одговорното лице на контролорот; и
- други податоци согласно проценката на контролорот.
(2) Образецот на Анализата на целта, односно целите за кои се поставува 

видеонадзорот е составен дел на овој правилник Образец бр.1.

III. СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАЈОТ ОД ИЗВРШЕНА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА 
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД СИСТЕМОТ ЗА ВРШЕЊЕ ВИДЕОНАДЗОР

Член 4
(1) Во смисла на член 92 став (3) од Законот за заштита на личните податоци, 

контролорот е должен да врши периодична оценка на постигнатите резултати од системот 
за вршење видеонадзор на секои две години, а особено за:

- понатамошната потреба од користење на системот за вршење на видеонадзор;
- целта, односно целите за вршење на видеонадзор; и
- можните технички решенија за замена на системот за вршење на видеонадзор.
(2) Од извршената оценка од ставот (1) на овој член, контролорот е должен да изработи 

извештај како составен дел на документацијата за воспоставениот систем за вршење на 
видеонадзор.

(3) Во извештајот од ставот (2) на овој член, контролорот задолжително ги внесува и 
статистичките показатели за пристапот до снимките направени при вршење на 
видеонадзорот, како и начинот на искористување на снимките.

(4) Извештајот од периодичната оценка се доставува до офицерот за заштита на 
личните податоци и до функционерот, односно до одговорното лице на контролорот.

(5) Покрај податоците од ставовите (1) и (3) на овој член, во извештајот се внесуваат 
најмалку и следните податоци:

- датум на воспоставување на системот за вршење на видеонадзорот;
- датум (период) кога е извршена периодичната оценка;
- датум на претходно извршената периодична оценка;
- оценка дали видеонадзорот ја исполнува односно соодветствува на целта или целите 

во согласност со одредбите од член 90 став (1) од Законот за заштита на личните податоци 
заради кој е воспоставен видеонадзорот;

- оценка дали причините за поставување на видеонадзорот со образложение на 
потребата за исполнување на целта, односно целите, сеуште се релевантни;

- оценка дали начинот за информирање дека се врши видеонадзор на различните 
категории на субјекти на лични податоци кои се опфатени со видеонадзорот (на пример: 
посебно информирање на вработените, истакнување на известување за видеонадзор...) е 
соодветен;



Службен весник на РСМ, бр. 122 од 12.5.2020 година 

4 од 8

- статистички показатели за поднесени барања за остварување на правата на субјектите 
на лични податоци од видеонадзорот;

- податоци од евиденција на корисници, за снимки кои се дадени на користење 
(статистички податоци, корисници, правен основ, причини); 

- статистички податоци од пријавени инциденти поврзани со системот за вршење на 
видеонадзор;

- статистички податоци за нарушување на безбедноста на личните податоци кои се 
обработуваат преку системот за вршење видеонадзор;

- оценка на периодот на чување на снимките дали истиот е соодветен со предлог истиот 
да се скрати или продолжи (но не повеќе од законски утврдениот рок);

- оценка дали има потреба од намалување или зголемување бројот на лица кои ќе имаат 
пристап до видеонадзорот;

- потреба од континуирана обука на овластените лица (предлог тема на обуката, број на 
лица што треба да бидат обучени);

- оценка дали целосно се применети мерките за техничка и интегрирана заштита на 
личните податоци (Data protection by design and by default);

- оценка дали нивото на технички и организациски мерки кои се применуваат е 
соодветно;

- предлог за намалување/зголемување на број камери соодветно на нивото на 
исполнување на целта/целите заради кои е поставен видеонадзорот;

- понатамошната потреба од користење на системот за вршење на видеонадзор;
- за спроведената проценка на влијанието на заштитата на личните податоци;
- дали редовно се преиспитува проценката на влијанието на заштитата на личните 

податоци, особено кога има значајни промени во системот за видеонадзор;
- можни технички или други решенија за замена на системот за вршење на 

видеонадзор;
- име, презиме и потпис на лицата кои ја вршеле периодична оценка на постигнатите 

резултати од системот за вршење видеонадзор;
- датум на доставување на извештајот од периодичната оценка до офицерот за заштита 

на личните податоци во контролорот; 
- мислење и предлози од офицерот за заштита на личните податоци во контролорот;
- датум на доставување на извештајот од периодичната оценка до функционерот, 

односно до одговорното лице во контролорот; и
- други податоци согласно проценката на контролорот.
(6) Замена или надградба на веќе воспоставен систем за видеонадзор на период 

пократок од две години се врши по задолжително претходно направена периодична 
оценка на постигнатите резултати од системот за вршење видеонадзор.

(7) Образецот на Извештајот од ставот (2) на овој член е составен дел на овој правилник 
Образец бр. 2.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 4
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-604/1
11 мај 2020 година Директор,

Скопје Imer Aliu, с.р.
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