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АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Врз основа на член 90 став (4) 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 И ФОРМАТА НА АКТОТ ЗА НАЧИНОТ НА 
ВРШЕЊЕ НА ВИДЕОНАДЗОР

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината и формата на актот за начинот на вршење 

на 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 И ФОРМА НААКТОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ВИДЕОНАДЗОР

Содржина и форма на актот
Член 3

Актот за начинот на вршење на видеонадзор содржи: правен основ за неговото 
донесување, наслов на актот, основни одредби со опис на системот за вршење на 
видеонадзор, цел, односно цели на обработка на личните податоци, категории на лични 
податоци, давање и пренос на лични податоци обработени преку системот за вршење 
видеонадзор, технички и организациски мерки за обезбедување безбедност на обработката 
на личните податоци преку системот за вршење на видеонадзор, овластени лица за 
обработка на лични податоци преку системот за вршење на видеонадзор, изјава за 
безбедност на обработката на личните податоци преку системот за вршење на 
видеонадзор, рок на чување на снимките од видеонадзорот, известување за вршење на 
видеонадзор, одедби за начинот на остварување на правата на субјектот на личните 
податоци, технички спецификации на опремата, план каде е поставен системот за вршење 
на видеонадзор и преодни и завршни одредби.

Правен основ
Член 4

Во правниот основ за донесување на актот за начинот на вршење на видеонадзор, се 
наведува членот од Законот за заштита на личните податоци или друг закон кој е основ за 
донесување на актот, бројот на Службениот весник на Република Северна Македонија 
каде е објавен законот, кој го донесува актот, како и датумот на неговото донесување.

Наслов на актот
Член 5

Насловот на актот за начинот на вршење на видеонадзор е „Правилник за начинот на 
вршење на видеонадзор_______________ на (назив на контролорот)“.
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Основни одредби со опис на системот за вршење на видеонадзор
Член 6

(1) Во основните одредби се утврдува опис на содржината на актот за начинот на 
вршење на видеонадзор со опис на системот за вршење на видеонадзор (аналогни и 
дигитални уреди и софтвер за видеонадзор).

(2) Во согласност со ставот (1) на овој член, контролорот ги опишува компонентите на 
системот за вршење на видеонадзор во неколку категории: 

- видеооколина (со наведување на форматот на снимање, како се пренесуваат 
податоците (врски и комуникации) и како се анализираат, чуваат и презентираат 
снимките); 

- управување со системот за видеонадзор (алармирање и предупредување, врски со 
други безбедносни и не безбедносни системи); и 

- безбедност на системот за видеонадзор која се состои од доверливост, интегритет и 
достапност на податоците (физичка сигурност, контрола на пристап, превенција од губење 
и манипулација со податоците итн.)

Цел, односно цели на обработка на личните 
податоци

Член 7
(1) Во актот за начинот на вршење на видеонадзор се утврдува целта, односно целите за 

обработка на личните податоци преку вршењето на видеонадзор во смисла на одредбите 
од член 90 став (1) од Законот за заштита на личните податоци.

(2) Контролорот задолжително врши анализа на целта, односно целите за која се 
поставува видеонадзорот пред започнување на процесот за воспоставување на систем за 
вршење на видеонадзор која е составен дел од документацијата за воспоставување на 
системот на вршење на видеонадзор.

(3) Анализата од ставот (2) на овој член задолжително содржи и мислење од офицерот 
за заштита на личните податоци во контролорот, во однос на воспоставувањето на 
системот за вршење видеонадзор.

(4) Контролорот врши периодична оценка на постигнатите резултати од системот за 
вршење видеонадзор на секои две години, а во случај на поголеми промени (замена или 
надградба) во системот за вршење на видеонадзор и на покус период, при што изработува 
извештај кој е составен дел на документацијата за воспоставување на системот на вршење 
на видеонадзор.

Категории на лични податоци, давање и пренос на лични податоци обработени преку 
системот за вршење на видеонадзор

Член 8
Во актот за начинот на вршење на видеонадзор се определуваат категориите на лични 

податоци кои што ќе бидат предмет на обработка, можноста за давање на лични податоци 
на користење, како и преносот на личните податоци обработени преку системот за 
вршење на видеонадзор.

Технички и организациски мерки за обезбедување безбедност на обработката на 
личните податоци преку системот за вршење на видеонадзор

Член 9
(1) Контролорот задолжително ги определува техничките и организациските мерки за 

обезбедување безбедност на обработката на личните податоци преку системот за вршење 
на видеонадзор, како и мерките за техничка и интегрирана заштита на личните податоци 
(Data protection by design and by default) согласно прописите за заштита на личните 
податоци, со давање на опис за преземените технички и организациски мерки.
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(2) Контролорот применува технички мерки за оневозможување на пристап од 
далечина до системот за вршење на видеонадзор, притоа земајќи ги во предвид најновите 
технолошки достигнувања, а според анализа на ризик. 

- (3) За пристапот и увидот до личните податоци обработени преку системот за вршење 
на видеонадзор контролорот задолжително води евиденција, која особено ги содржи 
следните податоци:

- име и презиме на овластеното лице;
- датум и време на пристапување;
- цел за пристапување;
- датум и час на направената снимка кон која се пристапува;
- датум и време, назив и седиште на корисникот на кого му е даденa снимката од 

видеонадзорот;
- вид на медиумот во кој е содржана снимката од видеонадзорот; и
- други податоци согласно одредбите од Правилникот за безбедност на обработката на 

личните податоци. 

Овластени лица за обработка на лични податоци преку системот за вршење на 
видеонадзор

Член 10
(1) Пристап и увид до личните податоци обработени преку системот за вршење на 

видеонадзор имаат само овластени лица од страна на контролорот. 
(2) Образецот на Овластувањето од ставот (1) на овој член е составен дел на овој 

правилник (Образец бр. 1).
(3) Овластените лица за обработка на личните податоци преку системот за вршење на 

видеонадзор пред нивното отпочнување со работа своерачно потпишуваат Изјава за 
безбедност на обработката на личните податоци преку системот за вршење на видеонадзор 
која претставува составен дел на актот за начинот на вршење на видеонадзорот.

(4) Образецот на Изјавата од ставот (3) на овој член е составен дел на овој правилник 
(Образец бр. 2).

Рок на чување на снимките од видеонадзорот
Член 11

(1) Снимките направени при вршење на видеонадзорот се чуваат до исполнување на 
целите за кои се врши, но не подолго од 30 дена при што истите по истекот на рокот 
автоматски се бришат од медиумот на кој што се чуваат.

(2) Снимките од видеонадзорот може да се чуваат подолг временски период од 
периодот наведен во ставот (1) на овој член ако со друг закон е предвиден подолг рок во 
кој се содржани заштитни мерки и други мерки за заштита на правата и слободите на 
субјектите на личните податоци, но не подолго до исполнување на целта, односно целите.

(3) Снимките од видеонадзорот може да се чуваат подолг временски период од 
периодот наведен во ставот (1) на овој член кога тоа е потребно за остварување на 
легитимниот интерес на контролорот при водење на соодветни постапки согласно закон, 
за што контролорот воспоставува интерни процедури за начинот на чување и бришење на 
снимките.
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Известување за вршење на видеонадзор
Член 12

(1)  Контролорот на видливо и јасно место истакнува известување дека се врши 
видеонадзор во смисла на одредбите на член 89 став (4) од Законот за заштита на личните 
податоци кое е составен дел на актот за начинот на вршење на видеонадзор.

(2) Образецот на известувањето од ставот (1) на овој член е составен дел на овој 
правилник (Образец бр. 3).

Начин на остварување на правата на субјектот на лични податоци
Член 13

(1) Во актот за начинот на вршење на видеонадзор контролорот го пропишува начинот 
на остварување на правата на субјектите на лични податоци чии податоци се обработуваат 
преку системот за видеонадзор согласно членовите од 16 до 26 од Законот за заштита на 
личните податоци.

(2) За остварување на правата од ставот (1) на овој член, контролорот донесува Изјава 
за приватност која  претставува составен дел на актот за начинот на вршење на 
видеонадзор.

(3)  Образецот на Изјавата од ставот (2) на овој член е составен дел на овој правилник 
(Образец бр. 4).

Технички спецификации на опремата
Член 14

Контролорот задолжително ја определува техничката спецификација на опремата со 
која ќе се врши видеонадзор, особено бројот на камерите, резолуцијата и квалитетот на 
сликата, видот на камерите, бројот и идентификацијата на работните станици со кои се 
пристапува до системот за видеонадзор, како и бројот и идентификацијата на опремата со 
која се врши видеонадзорот.

План каде е поставен системот за вршење 
на видеонадзор

Член 15
(1) Во Планот каде е поставен системот за вршење на видеонадзор графички се 

прикажува начинот на поставеноста на видео камерите, просторот каде се врши 
видеонадзорот, аголот на покриеност на просторот опфатен со видеонадзорот, како и 
карта со локациите на местата каде што се поставени камерите.

(2) Планот од ставот (1) на овој член треба да претставува составен дел на актот за 
начинот на вршење на видеонадзор. 

Преодни и завршни одредби
Член 16

Преодните и завршните одредби се состојат од два члена од кој во првиот се наведува 
престанокот на важноста на претходниот акт и неговите изменувања и/или дополнувања, 
доколку такви има, како и архивскиот број и датумот на неговото/нивното донесување, 
додека во вториот член се утврдува влегувањето во сила на новиот акт и местото на 
објавување на актот.
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III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 17
Во смисла на член 119 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник 

на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), контролорите и обработувачите се должни 
да го прилагодат своето работење со одредбите на овој правилник во рамките на периодот 
предвиден за усогласување со одредбите од Законот за заштита на личните податоци.

Член 18
Со денот на влегувањето на сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

содржината и формата на актот за начинот на вршење на видеонадзор („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 158/10).

Член 19
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-603/1
11 мај 2020 година Директор,

Скопје Imer Aliu, с.р.
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