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Секпј има правп на приватнпст, е мптптп на Дирекцијата за 
защтита на лишните ппдатпци. Защтитата на лишните 
ппдатпци е закпнскп правп на секпј државјанин на 
Република Македпнија, и пснпва на мпдернптп и 
демпкратскп ппщтествп. Ова правп им пвпзмпжува 
ппдпбрп функципнираое на демпкратските ппщтества кпи 
се заснпваат врз уставните гаранции за ппшитуваое на 
пснпвните шпвешки права. 

Имајќи гп предвид брзипт развпј на нпвите технплпгии, 
кпмуникациските и инфпрматишките системи кпи 
спздаваат пгрпмен брпј бази на ппдатпци за разлишна 
упптреба, какп и спцијалните мрежи, интернетпт и другите 
фпрми на кпмуникација се згплеми мпжнпста за 
злпупптреба на лишните ппдатпци. 

Овпј глпбален прпблем се пдразува и на нащата земја и 
затпа бара ппстпјанп надгледуваое и преземаое на 
сппдветни дејствија. Брзипт развпј на ИТ сектпрпт ги 
згплеми знашеоетп, примената и правптп на защтита на 
лишните ппдатпци и правптп на приватнпст.  

Защтитата на ппдатпците знаши прганизациски систем сп 
структуриран и прганизиран пристап и развиена јавна 
свест какп неппхпден услпв за реакции вп слушај на 
ппвреда на правптп на приватнпст.  

Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци е независен 
државен прган сп свпјствп на правнп лице и има правп да 
врщи надзпр над закпнитпста на пбрабптката на лишните 
ппдатпци и нивната защтита на теритпријата на Република 
Македпнија. Овпј статус предвидува и пбезбедува 
независнпст вп пднпс на изврщната, закпнпдавната и 
судската власт, какп и вп пднпс на лпкалната сампуправа.  
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Оваа институција е релативнп нпва и пд една страна 
наппрнп рабпти на спрпведуваоетп на сп закпн 
утврдените надлежнпсти, нп пд друга страна ппстпи и 
гплем недпстатпк пд прпмпција на нејзините надлежнпсти. 
Иакп Дирекцијата им служи на граданите, сппред 
истражуваоетп прилпженп ппдплу, ппвеќе пд пплпвина пд 
испитаниците впппщтп не слущнале за Дирекцијата, а 
другите кпи щтп слущнале, не се заппзнаени сп нејзините 
надлежнпстите. 

Неппстпеоетп дпвплнп јасна кпмуникациска и прпмптивна 
стратегија е единствената пришина ппради кпја граданите 
на Република Македпнија не се заппзнаени сп ппстпеоетп 
и надлежнпстите на Дирекцијата. 

Мисијата на Дирекцијата е да се инфпрмираат граданите за 
правптп на защтита на лишните ппдатпци, да се зајакне 
нивната свест за тпа какп би требале да ппстапат дпкплку 
истите бидат злпупптребени, да се испита пптребата пд 
спбираое на лишните ппдатпци какп и да се ппстапува пп 
бараоата щтп граданите ги имаат. Бидејќи Дирекцијата е 
независен државен прган, сп свпјствп на правнп лице, сите 
пвие дплжнпсти треба да се изврщуваат на транспарентен 
нашин. На гпдищнп нивп, Дирекцијата ппднесува Извещтај 
за свпетп рабптеое дп Спбраниетп на Република 
Македпнија. 

Сп цел пстваруваое на закпнски утврдените надлежнпсти, 
ппстпи пгрпмна пптреба пд прпмена кпја треба да се 
направи вп ппглед на перцепцијата на граданите за 
нивнптп правп на защтита на лишините ппдатпци. Затпа, 
Дирекцијата треба да кпмуницира сп граданите на ппвеќе 
нивпа и на тпј нашин да ја ппдигне нивната свест за 
защтитата на лишните ппдатпци и да ја прпмпвира свпјата 
улпгата какп ппсредник вп ситуациите каде лишните 
ппдатпци биле злпупптребени.  
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Моментна ситуација  

Врз пснпва на спрпведенптп истаржуваое свеста за 
правптп на защтита на лишните ппдатпци е ниска. Решиси 
пплпвина пд испитаниците не се свесни за мпжнпстите за 
кпристеое на нивнптп правп на приватнпст. 

Опщтп земенп, целната публика е свесна дека најшестп 
пбрабптувани лишни ппдатпци се име и презиме, матишен 
брпј, нп тие не знаат какп да се защтитат или какп да 
ппстапат кпга нивните ппдатпци се злпупптребени.  

Кпга се рабпти за защтита на лишните ппдатпци, пплпвина 
пд испитаниците ппкажале дека не знаат какп да се 
защтитат. 26% пд нив сметаат дека при ппвреда на правптп 
на приватнпст треба да се ппднесе кривишна пријава дп 
МВР. 

Иакп мнпгумина гп кпристат интернетпт, пспбенп 
спцијалните мрежи , пкплу 80% пд испитаниците имаат 
мнпгу ниска свест за тпа каде треба да се пбратат дпкплку 
нивните ппдатпци се злпупптребени на некпи пд 
спцијалните мрежи.  

Оваа кпмплексна ситуација мнпгу леснп мпже да 
предизвика недпразбираое кај граданите кпга некпи пд 
институциите ќе им ппбараат некпј лишен ппдатпк.  

На гплем дел пд врабптените вп институциите кпи 
спбираат лишни ппдатпци за нивни рабптни пптреби шестп 
пати не им е јаснп зпщтп гп прават тпа. Ппдигнуваоетп на 
свеста за принципите врз кпи е дпзвпленп да се спбираат 
ппдатпци за клиенти и какп истите да се защтитат се 
сеущте на нискп нивп. 
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Клучни прашаоа: 

 

 Какп да се згплеми свеста за правптп на защтита на 
лишните ппдатпци кај граданите? 

 

 Какп да се едуцира јавнпста за тпа какп да се ппстапи 
кпга пд нив се бараат нивните лишни ппдатпци, а не 
ппстпи закпнскп правп за тпа? 

 

 Какп да се едуцира јавнпста за тпа какп треба да се 
ппстапи вп слушај нивните ппдатпци да бидат 
злпупптребени? 

 

 Какп да се мптивираат и да се згплеми интереспт на 
нпвинарите за да се ппкрие темата и да се дадат 
релевантни инфпрмации? 

 

 Какп да се мптивираат влијателните групи, да им се 
даде ппддрщка и да се прпмпвира правптп на 
защтитата на лишни ппдатпци? 

 

 Какп да се инфпрмираат врабптените вп институциите 
за пкплнпстите вп кпи им е дпзвпленп да спбираат 
лишни ппдатпци и какп да се пбезбеди сппдветна 
защтита? 
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Една пд главните цели на кпмуникациската стратегија е да 
се истакнат сите релевантни инструменти сп цел да се 
ппдигне јавната свест за правптп на защтита на лишните 
ппдатпци, какп и да се прпмпвира разбираоетп на пвпј 
закпн и сите ппщтествени пбврски вп пбласта на защтитата 
на лишните ппдатпци.  

 

Истп така, целта на кпмуникациската стратегија е да се 
прпмпвира Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци 
какп дпверлив партнер вп пвпј прпцес,и да се истакнат 
нејзните надлежнпсти и пдгпвпрнпсти.  
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Врз пснпва на мпменталната ситуација нивптп на знаеое и 
свеста за правптп на лишните ппдатпци, за пптребите на 
ппщтата цел се ппставуваат следниве клушни пращаоа: 
 
Инфпрмираое и едуцираое на граданите за нивнптп 
правп за заштита на личните ппдатпци и едукација за 
лични ппдатпци впппштп; 
 
Прпмпвираое и ппдигаое на свеста за правата и 
пбврските на ппштествптп вп пбласта на заштитата 
на ппдатпците; 
 
Инфпрмираое и едуцираое за ппстапкатата, вп случај 
на ппвреда на правптп на приватнпст; 
 
Инфпрмираое и едуцираое за улпгата на Дирекцијата 
за правптп на заштита на личните ппдатпци, 
нејзините надлежнпсти, пперации и мисии; 
 
 
Спздаваое ппзитивнп јавнп мислеое и дпверба кпн 
Дирекцијата какп медијатпр вп случај на злпупптреба на 
личните ппдатпци; 
 
Згплемуваое на нивптп на свеснпст и ппчитуваое на 
заштитата на ппдатпците какп и пбврските на пние 
кпи ги впдат личните ппдатпци; 
 
Навременп пбезбедуваое практична и разбирлива 
брпшура за ппединци и прганизации; 
 
Нпвинар кпј би мпжел да пишува на пвие теми. 
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Целната публика мпже да се ппдели вп две ппщирпки 
групи, врз пснпва на нивните пптреби и вклушенпста вп 
прпцеспт на згплемуваое на свеста за правптп на лишните 
ппдатпци: 

Примарна целна група – ппщтата јавнпст кпја е загрижена 
за пращаоата на защтитата на ппдатпците ќе биде 
директнп ппд влијание на кпмуникацијата и прпмптивна 
стратегија 

Секундарна целна група – кпја индиректнп ќе биде ппд 
влијание на кпмуникациската и прпмптивна стратегија  

а. Претставници на медиумите: нпвинари и 
уредници пд печатени и електрпнски медиуми, 
администратпри на спцијални мрежи, уредници на 
интернет ппртали 

Маспвните медиуми играат исклушителна важна улпга вп 
еднп ппщтествп. Тие се вп спстпјба да влијаат или вп 
пдреден мпмент да спздадат јавнп мислеое, нп истп така 
и да инфпрмираат и едуцираат 

б. Влијателни луде: Академици, универзитетски 
прпфеспри, градпначалници 

Сите заедници имаат лица шие мислеое се ппшитува и се 
зема какп серипзнп и верпдпстпјнп. Тие мпжат да бидат 
впдиши и прпмптери на правптп за защтита на лишните 
ппдатпци. 

в. Врабптени вп банки, здравствп, итн. 

Врабптените вп банки, здравствени служби или 
администрација се директнп вклушени и засегнати пд пва 
правп. Нивнптп вклушуваое ќе ја згплеми свеста за 
защтитата на лишните ппдатпци. Кпнтрплприте мпжат да 
направат таргетирана кпмуникација кпја ќе варира вп 
зависнпст пд пбласта. 
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г.  Невладин сектпр (НВО) 

 
Мислеоетп на невладинипт сектпр е виспкп ценетп 
ппради негпвата независна ппзиција. 

 

Принципи на стратегијата 

 

 Кпмуникациската стратегија се заснпва на следниве 
клушни елементи: 

 Ппстпјана кпмуникациска ппрака преку сите канали и 
преппзнатлив визуелен идентитет 

 Кпристеое на разлишни кпмуникациски и маркетинг 
канали, кпи ќе пдгпвараат на пдредени цели и целна 
публика 

 Разлишни активнпсти кпи треба да се прилагпдат на 
сппдветната целна група 

 Кпнтинуирана кпмуникација и ппдигнуваое на свеста 
сп разни активнпсти  

 Перипдишен мпнитпринг и евалуација на активнпстите 

 

Кпмуникациска ппрака 

 

Најважен предуслпв за успещна кпмуникациска стратегија 
е ппстпјана кпмуникација сп сите таргет  групи. 

Сп цел кпмуникацијата да биде кпнтинуирана и да се 
спздаде ппзитивен став и прифаќаое на Дирекцијата, 
ппстпи пптреба пд развиваое на преппзнатлив визуелен 
идентитет, какп и ппстпјани кпмуникациски ппраки кпи ќе 
бидат пснпва за ппнатампщна кпмуникација. 
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Кпрппративнипт идентитет гп ппищува стратещкипт 
кпнцепт на ппзиципнираое на прганизацијата, кпј е 
уникатен и сппдветен. Вп прпцеспт на спздаваое на 
имичпт треба да се има предвид дека мпра да се даде 
пдгпвпр на следниве пращаоа: Какп сакаме да се 
пднесуваат, да кпмуницираат, да изгледаат - какпв имич 
сакаме да ппстигнеме? 

Вп прпцеспт на градеое прганизациски идентитет, 
Дирекцијата има изгптвенп нпвп лпгп кпе веќе станува 
преппзнатливп, нп пптребнп е спздаваое на севкупен 
дизајн на сите пешатени или ТВ материјали кпи ќе гп 
спдржат лпгптп. 

Парплата кпја Дирекцијата ја кпристи е куса и гласи 
“Приватнпста е самп твпја”.  

 

Кпмуникациски техники за различни целни групи 

 

Защтитата на лишните ппдатпци е мнпгу важен елемент вп 
еднп ппщтествп. Какп щтп ппщтествата се ппвеќе стануваат 
зависни пд инфпрматишката технплпгија, така лишните 
ппдатпци се спбираат и генерираат се ппшестп, а сп тпа 
щансите да бидат злпупптребени се сé ппгплеми. 
Защтитата на лишните ппдатпци мпра да стане примарна 
цел. 

Оттука, кпмуникациските техники мпра да бидат 
сппдветнп избрани сп цел пплеснп да се дппре дп целните 
групи и ппраката упатена дп нив да биде разбрана. 

Сп цел да се ппстигнат ппставените цели, ппищани се 
брпјни техники кпи треба да се изведат пд 

кпмуникациските цели, а се релевантни за целните 
групи.  
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Тие вклушуваат: 

 Медиуми (Тв-анимација/сппт, прпграми, брпщури, 
билтени, извещтаи) 

 Интернет ( Фан страни на спцијални мрежи, пнлајн 
банери,веб страна) 

 ПР активнпсти ( средби сп нпвинари, брифинзи, 
спппщтенија, интервјуа, прес кпнференции, БТЛ 
активнпсти 

 Лишни кпнтакти (спстанпци, вмрежуваое, пбуки, 
рабптилници, презентации и др. 
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Значеоетп на медиумите 

Маспвните медиуми играат мнпгу важна улпга вп секпе 
демпкратскп ппщтествп. Тие се примарен фактпр вп 
прпцеспт на креираое на јавнптп мислеое и се исплатлив 
нашин за едуцираое на јавнпста. 

Вп Македпнија вп мпментпв телевизијата и интернетпт 
какп медиуми имаат најгплемп влијание. Кпристеоетп на 
телевизијата какп медиум придпнесува за леснп и брзп да 
се дппре дп ппгплем дел пд населениетп. Медиумите 
влијаат на ппдигнуваоетп на свеста кај целните групи. Тие 
треба да бидат сфатени какп активен ушесник вп прпцеспт 
ппради нивнипт пптенцијал да ја пренесат ппраката 
ппщирпкп. 

Вестите се меду прпграмите сп највиспк рејтинг, а вп истп 
време се сметаат за најдпстапен и најверпдпстпен извпр 
на инфпрмации. 

Дппплнителнп, термините кпи се сп највиспк рејтинг се 
најсппдветни за маспвен маркетинг. 

Пешатените медиуми сп свпјпт специфишен карактер треба 
да бидат кпристени за темелнп ппјаснуваое на разлишните 
теми ппврзани сп защтитата на лишните ппдатпци, 
ппстапките за пријавуваое на злпупптреба, надлежнпстите 
на Дирекцијата и слишнп (какп щтп е неделнптп 
пбјавуваое на пдгпвпри на пращаоата на шитателите вп 
еден пд пешатените медиуми).  

Сп цел искпристуваое на придпбивките пд телевизијата, 
интернетпт и пешатените медиуми, треба да се испплнат 
следните принципи: 

 Градеое дпверба кај шленпвите на медиумите 

 Впсппставуваое и пдржуваое мрежа  на нпвинари 
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 Впсппставуваое и пдржуваое на мрежа на медиуми 

 Обезбедуваое тпшни, јасни и релевантни инфпрмации 
за нпвинарите 

 Ушествп вп емисии на разни ТВ станици и магазини 

Телевизијата какп медиум дава гплема мпжнпст за 
прпмпвираое на нпвпспздаденипт идентитет на 
Дирекцијата. Креираое на ТВ анимации или ТВ реклами ќе 
ппмпгне вп прпмпцијата на Дирекцијата и спздаваоетп  
свест за пращаоата за защтита на лишните ппдатпци. 
Телевизиските настапи треба да бидат наспшени кпн 
разлишни впзрасни категприи и секпгащ да ја испраќаат 
главната ппрака – Какп да ги защтитищ свпите лишни 
ппдатпци?(какп щтп е неделната спрабптка сп утринската 
прпграма на една пд наципналните телевизиски куќи). 
Кпмуникацискипт тпн треба да пдгпвара на сите целни 
групи, пспбенп кпга ќе се пднесува на младата пппулација. 

Сите телевизиски настапи треба да бидат едукативни, 
инфпрмативни, кприсни и разбирливи. 

 

Радип егзекуции 

Радиптп е истп така мпќен медиум кпј мпже да дппре дп 
ппщирпката јавнпст. Мпже да се направат некплку 
разлишни радип реклами кпи ќе прпмпвираат разлишни 
пбласти вп защтитата на лишните ппдатпци. Дппплнителнп, 
на највлијателните радип станици на кпи мпже да се 
прганизира настап вп емисија каде щтп слущателите ќе 
имаат мпжнпст да се јават и да ппставуваат пращаоа или 
да испраќаат SMS ппраки сп нивните пращаоа за защтита 
на лишните ппдатпци. Врабптените пд Дирекцијата мпже 
да бидат дел пд пвие прпграми или мпжат да ги 
сппнзприраат емисиите. 
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Печатени материјали 

Брпшури 

Брпщурите треба да пбезбедат еднпставни инфпрмации за 
защтитата на лишните ппдатпци какп щтп се: 

 Опщти инфпрмации за защтита на лишните ппдатпци 

 Улпгата и надлежнпстите на Дирекцијата 

 Прпцедури за пријавуваое на злпупптреба на лишните 
ппдатпци 

 Кприсни спвети за ппдпбра защтита на лишните 
ппдатпци 

Дппплнителнп, мпже да се напище брпщура за ппсебна 
кпмуникација сп цел ппраката да биде разбирлива за 
разлишните старпсни групи. Сп пглед на фактпт дека 
приклушуваоетп на Facebook е дпстапнп за деца пд 13 
гпдини па нагпре, пд исклушителна важнпст е да се дппре 
дп пваа целна група и мнпгу кпнкретнп да се пбјасни щтп 
претставува защтитата на лишните ппдатпци и ппвредата 
на приватнпста. Оваа брпщура мпже да се направи вп 
спрабптка сп Министерствптп за пбразпвание и наука и 
Министерствптп за култура.  

 

Ппстери 

Ппстерите ќе пбезбедат инфпрмација за темата, така щтп 
ќе бидат дизајнирани на нашин кпј ќе пбезбедува леснп 
разбирлива инфпрмација за граданите на местата каде щтп 
се спбираат лишните ппдатпци.  
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Брзипт развпј на дигиталната кпмуникација, какп и 
мнпгубрпјните бази на ппдатпци пд дигиталнипт свет ги 
згплемуваат мпжнпстите за злпупптреба на лишните 
ппдатпци и правптп на приватнпст. Ова е глпбалнп 
пращаое кпе се пдразува и на нащата земја и бара 
ппстпјан надзпр и преземаое на сппдветни мерки. 

Македпнската пппулација гп следи светскипт тренд: вп 
мпментпв има решиси 1 000 000 активни кприсници на FB, 
55% пд населениетп кпристи интернет, вп 61,2% пд 
дпмаќинствата има перспнален кпмпјутер. Ова ппкажува 
дека ппстпи гплема пптреба пд кпристеое на интернетпт 
какп медиум за кпмуникација, едукација и щиреое на 
инфпрмациите за защтита на лишните ппдатпци.  

Кпмбинацијата на разлишни алатки за дигитална 
кпмуникација е примарна вп испплнуваоетп на 
кпмуникациските цели щтп се дплжи на фактпт дека: 

1. Дп целните групи мпже да дппреме вп дигиталнипт 
свет 

2. Тпа е местп каде се слушуваат мнпгу злпупптреби на 
приватнпста  

3. Мнпгу флексибилен канал преку кпј мпже да се 
реагира и пбезбеди навремена инфпрмација  

Кпмбинацијата на интернет банери, FB реклами кпи впдат 
дп веб страницата на Дирекцијата, FB страница каде ќе се 
прпмпвираат активнпстите на Дирекцијата, а кпја 
истпвременп ќе служи какп канал за навремена реакција 
на пращаоата и дилемите на јавнпста е кприсен нашин да 
се дппре дп ппщирпката јавнпст. Ппставуваое PR текстпви 
на највлијателните веб ппртали ќе се кпристи какп 
дппплнителен нашин ппраките да бидат пренесени дп 
ппщирпката публика. 
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Веб страница 

 

Иакп Дирекцијата има свпја веб страница, мпже да се земе 
предвид нпв и псвежен изглед. Веб страницата треба да 
биде ппдпстапна и да има практишни вести кпи ќе им 
ппмпгнат на лудетп да ги разрещат свпите дилеми. 

Треба да биде дпстапна рубрика за пращаоа и пдгпвпри 
или фпрмулар за пријава сп цел пплесна дпстапнпст на 
граданите кпи ќе мпжат на ппеднпставен нашин да дпјдат 
дп рещение на прпблемпт кпј гп имаат. Одгпвприте треба 
да бидат архивирани сп цел пбезбедуваое на нивна 
ппстпјана дпстапнпст.  

 

Фан страници на спцијални мрежи 

Фан страниците на спцијалните мрежи се пдлишна 
мпжнпст за ппмладите целни групи, кпи ќе мпжат да ги 
прпшитаат најнпвите инфпрмации или да ппстават 
пращаоа.Треба да се ппдгптви детален план за 
спдржината кпја ќе биде пбјавувана и какп таа ќе се 
кпнтрплира. Фанпвите на страната мпже да се 
инфпрмираат за разлишни теми пд пбласта на защтитата на 
лишните ппдатпци, текпвните активнпсти и прпмпции на 
Дирекцијата. 

 

Електрпнски весник  

Електрпнскипт весник е мпжнпст за граданите нп и за 
заинтересираните кпнтрплпри да се инфпрмираат за 
нпвините и актуелните пращаоа ппврзани сп защтитата на 
лишните ппдатпци. Електрпнскипт весник кпј ќе се издава 
кварталнп ќе се дпставува дп претхпднп спставена листа на 
интернет претплатници.  
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Онлајн банери 

 

Сп пглед на тпа дека нащата целна група е активна пнлајн, 
пптребнп е креираое пнлајн кпмуникација, а пнлајн 
банерите мпже да бидат ппставени така щтп ќе впдат дп 
веб страницата на Дирекцијата или дп Facebook 
страницата. Банерите треба да бидат интересни, 
инфпрмативни и едукативни.  

Дппплнителнп, мпже да биде ппдгптвен пнлајн тизер кпј 
ќе привлеше ппгплема ппсетенпст на веб страницата на 
Дирекцијата или на Facebook страницата каде щтп ќе мпже 
да се дпбијат ппвеќе инфпрмации. 
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Треба да се кпристат разлишни PR техники сп цел креираое 
свеснпст кај медиумите, не самп за самата Дирекција туку 
и за сите текпвни активнпсти. Тие ќе ппмпгнат да се креира 
ппзитивен став и да се пдржува вклушенпста вп прпцеспт и 
интереспт за темите. Ппддрщката пд независни, трети 
страни е вредна алатка за инфпрмираое, едукација и 
прпмпција на темите ппврзани сп защтита на лишните 
ппдатпци. 

Рабптеоетп сп нпвинарите ппдразбира и следеое на 
пдредени PR техники сп цел максимизираое на 
пптенцијалпт за испплнуваое на кпмуникациските цели. 

1. Идентификуваое нпвинари кпи ја ппкриваат пваа 
пбласт 

Првп треба се направи идентификација на нпвинарите пд 
сите медиуми кпи ја ппкриваат темата защтита на лишните 
ппдатпци. Пп креираоетп листа на нпвинари, Дирекцијата 
треба да спздаде пдлишни врски сп нив. Идентификацијата 
на нпвинарите истп така ќе придпнесе и за пплесен 
пристап дп нпви инфпрмации и детални ппјаснуваоа на 
пдредена тема пд пбласта на защтитата на лишните 
ппдатпци. 

2. Брифинзи и средби сп нпвинарите 

Пп спставуваоетп листа на нпвинари, треба да се направат 
брифинзи и средби сп нив.Тие ќе и пбезбедат на јавнпста 
тпшна, верпдпстпјна и релевантна инфпрмација за темите, 
нп истп така ќе придпнесат и за ппврзуваое на нпвинарите 
сп Дирекцијата. Од една страна, нпвинарите ќе шувствуваат 
дека се инфпрмирани и кпнсултирани за темите, а пд 
друга, Дирекцијата ќе има лпјални нпвинари кпи ќе ги 
щират инфпрмациите на сппдветен нашин. 

Фпкуспт на брифинзите треба да биде на натампщна 
едукација на нпвинарите, дискусии за разлишни ситуации 
каде щтп злпупптребата на лишните ппдатпци е направена 
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за да се дпбие јасна слика и правилна инфпрмација кпја 
тие ќе мпже да ја пренесат вп јавнпста. 

Вп текпт на средбите, треба да се пбезбедат и прес 
материјали кпи ќе спдржат јасни пбјаснуваоа за темите за 
кпи ќе се дискутира и кпи ќе треба да бидат пренесени вп 
јавнпста. 

3. Интервјуа 

Треба да бидат пбезбедени интервјуа вп релевантни 
прпграми или вести. Јавнпста не е секпгащ свесна за тпа 
дали ги дава лишните ппдатпци непптребнп или дали 
ппстпи мпжнпст за злпупптреба на нивните лишни 
ппдатпци. Преку интервјуата сп меначментпт и 
ракпвпдните службеници пд Дирекцијата, јавнпста ќе биде 
инфпрмирана за релевантните теми. 

4. Инстант инфпрмации 

Сп цел пбезбедуваое навремени, практишни и леснп 
разбирливи спвети за нпвинарите, индивидуите или 
прганизациите, треба да се ппдгптват и брпщури или прес 
материјали. 

На ппшетпкпт тие треба да бидат испешатени за 
дистрибуцијата да биде пплесна, а лудетп да се 
инфпрмираат за защтитата на лишните ппдатпци, 
надлежнпстите на Дирекцијата или за тпа какп мпже да 
ппстапат вп ситуациите кпга нивните лишни ппдатпци ќе 
бидат злпупптребени. Дппплнителнп, пвие брпщури треба 
да бидат дпстапни за преземаое пд веб страницата на 
Дирекцијата. 

Главната цел на пвие лифлети/брпщури е да ја пхрабрат 
јавнпста да се пбрати вп Дирекцијата и да си гп защтити 
пснпвнптп правп на приватнпст. 

Брпщурите треба да спдржат ппдатпци за  прганизации 
кпи спбираат лишни ппдатпци и за кпја цел, така щтп вп 
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ситуациите кпга на лудетп ќе им бидат ппбарани ппвеќе 
инфпрмации пд пна щтп е пптребнп, ќе мпжат да 
реагираат сппдветнп. 

 

5. Настани, BTL активнпсти и рабптилници 

 

Настани 

Организираое на птвпрени настани на пдредени знашајни 
датуми какп щтп е 28ми јануари – еврппски ден за защтита 
на лишните ппдатпци, 22ри јуни – пснпваоетп на 
Дирекцијата и други, е мпжнпст вп кпја врабптените вп 
Дирекцијата мпже да кпнтактираат сп граданите, 
нпвинарите или врабптените вп банки, бплници, 
пплицијата, универзитети и слишнп, и мпже да делат 
спвети за тпа какп да се реагира вп ситуациите на 
злпупптреба на лишните ппдатпци. 

BTL активнпсти 

Фреквенцијата на луде вп текпт на летнипт перипд, 
пспбенп е згплемена вп туристишките центри вп земјава. 
Инфпрмативните брпщури мпже да се делат на 
специфишни лпкации, вп близина на седищтата на 
кпнтрплприте или на јавни ппврщини низ градпвите вп 
Македпнија. Би билп кприснп дпкплку се врщат прпмпции 
вп близина на институциите кпи пбрабптуваат лишни 
ппдатпци: банки, бплници, прпдавници на 
телекпмуникациските пператпри и слишнп. Прпмптерите 
треба да бидат мнпгу дпбрп инфпрмирани за да мпжат 
ппнатаму да им пбјаснуваат на лудетп за мисијата на 
Дирекцијата и за правптп на защтита на лишните ппдатпци. 
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Рабптилници, пбуки (тренинзи) 

 

Пптребнп е прганизираое на специјализирани 
рабптилници за разлишни прпфесии кпи се вп секпјдневен 
кпнтакт сп лишни ппдатпци (пплицајци, банкарски 
службеници, дпктпри, врабптени кај мпбилни пператпри) 
каде щтп тие ќе мпжат да стекнат специфишнп знаеое кпе 
ќе им ппмпгне вп рабптата. Дппплнителнп, мпже да бидат 
прганизирани рабптилници вп ушилищта каде младите ќе 
бидат едуцирани за тпа какп да ги защтитат свпите лишни 
ппдатпци и какп да ппстапат вп слушаи на злпупптреба. За 
пваа целна група, ппфпкусирана кпмуникација мпже да 
биде развиена за спцијалните мрежи или другите пнлајн 
злпупптреби. 
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Значеоетп на влијателните групи  

Мислеоетп на влијателните групи и ппединци е пд 
пспбенп гплемп знашеое при спздаваое свест за защтита 
на лишните ппдатпци. Креираое ппддрщка и ппзитивни 
ставпви пд влијателните групи кпн Дирекцијата и целите 
кпи сака да ги ппстигне е пд клушнп знашеое за прпцеспт 
на згплемуваое на свеста.  

 

1. Идентификација на влијателните групи или ппединци  

Ппддрщката пд влијателните групи е неппхпдна за 
пвпзмпжуваое на ппщирпкп разбираое на темите за 
защтита на лишните ппдатпци.  

2. Заппзнаваое сп влијателните групи 

Пп идентификуваое на влијателните групи или ппединци, 
треба на истите да им се пријде така щтп правптп на 
защтита на лишните ппдатпци ќе им биде презентиранп. 
Сите спстанпци треба да бидат релевантни за пбласта вп 
кпја щтп пвие групи рабптат. Тие се важна кпнекција 
ппмеду Дирекцијата и ппщирпката јавнпст. 
Кпнтактираоетп на пвие групи ќе придпнесе двпјни 
придпбивки вп згплемуваоетп на свеста, првп вп рамките 
на нивните групи и втпрп преку нивнптп влијание вп 
ппщирпката јавнпст.  

Спстанпците сп влијателните групи се истп така дпбар 
маркетингщки материјал кпј мпже да се кпристи какп 
натампщна мптивација за претставниците на медиумите 
да ја ппкриваат пваа тема.  

3. Идентификуваое на креатприте на мислеоа  

Лидерите на јавнптп мислеое се исклушителнп важни вп 
прпцеспт на креираое и градеое на свеста. Нивната 
идентификација ќе пвпзмпжи пплеснп да се дппре дп 
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ппщирпката јавнпст сп кпја щтп пвие лидери 
кпмуницираат.Лидери на јавнптп мислеое мпжат да бидат 
преставници на лпкалните власти, успещни делпвни луде, 
прпфесипналци, прпфеспри итн. Ваквите луде треба да 
бидат идентификувани и вклушени вп прпектни активнпсти 
какп щтп се спстанпци и рабптилници,  вп интервјуа, јавни 
дебати итн. 

 Академската заедница – пстваруваое кпмуникација сп 
виспкп пбразпвните институции вп наспка на 
инфпрмираое и едуцираое на студентите какп важна 
целна група 

 Претставници пд изврщната, закпнпдавната и судската 
власт – треба да им се пристапи на пвие претставници 
сп цел актуелизираое на темата, правптп на 
приватнпст и защтита на лишните ппдатпци вп 
ппдрашјата на нивнптп дејствуваое (Министерствп за 
внатрещни рабпти, Министерствп за здравствп, 
Министерствп за труд и спцијална пплитика итн).  

 Лекари – защтита на лишните ппдатпци вп 
здравственипт сектпр е мнпгу шувствителна и важна 
прпблематика.  Ппради тпа на лекарите треба да им се 
пристапи дпста интензивнп сп цел да се развие свеста 
за защтита на лишните ппдатпци и ппследиците пд 
правеоетп прекрщпци. 

 Градпнашалници – Тие се пдгпвпрни за лпкални 
пращаоа. Ппради тпа се главна целна група вп 
кампаоата за згплемуваое на јавната свест.  

 Влијателни ппедници пд дигиталнптп ппщтествп 
(Министерствп за инфпрматишкп ппщтествп и јавна 
администрација) 

 

Влијателни ппединци или групи             www.privacy.mk 



 

Нискптп нивп на јавната свест за приватнпста и защтита на 
лишните ппдатпци пд една страна, и брзипт развпј на 
технплпгијата кпја щтп спздава мпжнпсти за злпупптреби 
на приватните ппдатпци пд друга страна, ја згплемуваат 
пптребата пд едукација и инфпрмираое за пращаоа и 
теми ппврзани сп защтита на лишните ппдатпци. Дпбрата 
кпмуникациска стратегија и стратегијата за згплемуваое на 
свеста мпже знашителнп да придпнесе за успещна 
едукација на јавнпста, прпмпција на улпгата на 
Дирекцијата и нејзините надлежнпсти и да ја ппдпбри 
ситуацијата вп пднпс на защтита на лишните ппдатпци вп 
државата.  

Кпмуникациската стратегија треба да биде пснпвана врз 
следниве клушни елементи:  

 Ппстпјана кпмуникациска ппрака преку сите канали, 
какп и преппзнатлив визуелен идентитет  

 Упптреба на разлишни кпмуникациски канали кпи ќе 
кпресппндираат сп целната публика   

 Разлишни активнпсти,прилагпдени кпн целните групи  

 Прпдплжуваое сп кпмуникациски активнпсти и 
активнпсти за ппдигнуваое на свеста  

 Перипдишен мпнитпринг и евалуација на преземените 
активнпсти  

Имајќи предвид дека несвеснпста, интереспт и 
инвплвиранпста на влијателната јавнпст и нпвинарствптп 
се на нискп нивп, се ппставуваат следните кпмуникациски 
цели: 

 Инфпрмираое и едуцираое на граданите за правптп на 
защтита на лишните ппдатпци, нп истп така и ппщтп за 
защтита на лишните ппдатпци  

 Прпмпција на разбираоетп и ппдигнуваое на нивптп 
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на свеста за правата и пбврските на ппщтествптп на 
пплетп на защтита на лишните ппдатпци  

 Инфпрмираое и едукација за ппстапките вп слушај на 
ппвреда на приватнпста  

 Инфпрмираое и едукација за улпгата на Дирекцијата 
за защтита на лишните ппдатпци и нејзините 
надлежнпсти, мисија и делуваое 

 Креираое на ппзитивен став,имич и дпверба кпн 
Дирекцијата какп медијатпр кпга приватнпста и 
лишните ппдатпци се злпупптребени  

 Да се максимизира нивптп на свеснпст и успгласенпста 
сп пбврските за защтита на лишните ппдатпци меду 
кпнтрплприте и пбрабптувашите на лишни ппдатпци  

Целната група мпже да се ппдели вп две ппщирпки групи 
врз пснпва на нивните пптреби и инвплвиранпста вп 
прпцеспт на згплемуваое на свеста за защтита на лишни 
ппдатпци:  

 Примарна целна група - ппщта јавнпст  

 Секундарна целна група - кпја штп индиректнп ќе биде 
ппдвлијание на кпмуникацијата и прпмптивна 
стратегија 

Имајќи ги предвид специфишнпстите на целните групи, 
какп и специфишните цели за секпја група и пптенцијалпт и 
пгранишуваоата на секпј кпмуникациски канал, треба да се 
кпристат некплку кпмуникациски канали сп цел успещна 
кпмуникациска стратегија.  
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Активнпстите планирани сп кпмуникациската стратегија, а 
кпи ќе бидат фпкусирани на ппщирпката јавнпст и 
влијателните групи, се пшекува да ги дадат следните 
резултати:  

 Ппгплема свеснпст за защтита на приватнпста 

 Ппдлабпкп разбираое на темата 

 Разбираое на ппстапките за защтита на лишни 
ппдатпци 

 Разбираое, ппзитивен став и дпверба кпн Дирекцијата 
за защтита на лишните ппдатпци 
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Обезбедуваое на ефикасен систем на защтитата на лишните ппдатпци 
  

Кпнкретни 
цели 

Активнпсти Ппказатели на 
успех 

Рпкпви 
  

Ппдигнуваое 
на јавната 
свест 

30 септември - 
македпнскипт Валентајн 
(настан) 
-мемпрандум за 
спрабптка сп Црвен Крст 
и сп невладини 
прганизации 
- прашалник 

Брпј на спбрани и 
ппделени рабпти 
Брпј на 
пдгпвпрени 
пращалници 

09.30.2012 

  

  Активираое на брпј за 
ппплаки 

Брпј на јавуваоа 2012 
  

  - Е-весник 
- упатствп за креираое 
на електрпнски весник 

Брпј на 
претплатници 

2012 

  

  Редпвнп ажурираое на 
веб страницата на ДЗЛП 
и групата на Facebook 

  2012 
  

  Ппдгптпвка на 
инфпрмативни брпщури 
пп сектпри за сектприте 
за кпи е предвиден 
инспекциски надзпр вп 
2013 
-инфпрмативни 
материјали 

Брпј на ппделени 
брпщури на 
кпнтрплпри 

2012 

  

  Реклама за ДЗЛП   2013   

  28 јануари-Еврппски ден 
за защтита на лишните 
ппдатпци 

  2013 
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Кпнкретни 
цели 

Активнпсти Ппказатели на 
успех 

Рпкпви 

  9 февруари-Ден на 
безбеден интернет 

  2013 

  - 15 март- Ден на 
пптрпщуваши 
- Реализација на 
прпект 
- мемпрандум за 
спрабптка сп 
заинтересирани 
страни 
- птвпрени денпви 

  2013 

  Летни активнпсти   2013 

  22 Јуни –Рпденден на 
Дирекцијата 
Спппщтение дп 
медиумите 

  2013 

  Обуки на јавните 
сектпри 

  2013 

  Спппщтенија дп 
медиуми 

Брпј на 
пренесени 
известуваоа 

2013 

  Гпстуваоа пп 
медиуми 

Брпј на 
гпстуваоа и 
дпбиени 
пращаоа пд 
градани вп 
медиумите 

2013 




