
    

 

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

ул. „Самоилова“ бр.10, 1000 Скопје; тел: +389 2 3230 635; факс. +389 2 3230 635; 

www.dzlp.mk 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

У П А Т С Т В О  
 

ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ ЗА 

КОНТРОЛОРИ И ОБРАБОТУВАЧИ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бр. 02-283/1 

08.02. 2012 година 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dzlp.mk/


 2 

Врз основа на член 41 став 1 алинеја 14 и член 41 – а алинеја 4 од Законот за 

заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија” бр. 7/05, 

103/08, 124/10 и 135/11), директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци 

донесе  

 

 

У П А Т С Т В О  
ЗА НАЧИНОТ НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ ЗА 

КОНТРОЛОРИ И ОБРАБОТУВАЧИ    
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

1. Со овa упатство се пропишува начинот на организирање и спроведување на 

обуки за заинтерисираните контролори и обработувачи од страна на Дирекцијата за 

заштита на личните податоци (во натамошниот текст: Дирекцијата), како и начинот на 

водење на евиденција за спроведените обуки.    

   

   

II. НАЧИН НА ОРГАНИЗИРАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКИ 
 

1. Комисија  за спроведување на обуки 

 

2. Обуките утврдени согласно Годишната програма за обуки на контролори и 

обработувачи (во натамошниот текст: Годишна програма) ги организира и спроведува 

Комисијата за спроведување на обуки (во натамошниот текст: Комисија) формирана од 

страна на директорот на Дирекцијата.    

            3. За својата работа Комисијата донесува Деловник. 

4. Комисијата доставува до директорот на Дирекцијата годишен извештај за својата 

работа за претходната календарска година најдоцна до крајот на месец февруари во 

тековната година.  

 

2. Пријавување  

 

5. Барањето за обука од областа на заштитата на личните податоци, контролорите и 

обработувачите може да го поднесат: 

- преку веб страницата на Дирекцијата www.dzlp.mk, 

- во писмена форма по пошта, 

- на факс бр. 02 3230 635 или  

- во писарницата на Дирекцијата.   

6. Барањето за обукa од областа на заштитата на личните податоци ги содржи 

особено следните податоци:  

- назив и седиште, односно име и презиме и адреса на живеење на контролорот, 

односно обработувачот,  

- бројот на учесниците што се пријавуваат за обуката; 

- име и презиме на пријавените учесници за обуката и работно место; 

- видовите на обука и модулите за обуката за која се пријавуваат учесниците; 

- терминот на бараната обука;   

- име и презиме на одговорното лице;  

- телефон за контакт и  

- електронска пошта.   

По исклучок од став 1 на оваа точка, контролорот, односно обработувачот 

податоците за учесниците може да ги достави и дополнително, но најдоцна до денот на 

започнувањето на обуката. 

7. Доколку контролорот, односно обработувачот сака да присуствува на посебни 

обуки според барана програма во барањето за обука од областа на заштитата на личните 

податоци наместо модулите ги наведува темите, односно прашањата што бара да се 

предмет на обуката.  

http://www.dzlp.mk/
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8. Секое добиено барање за обука од областа на заштитата на личните податоци во 

Дирекцијата се заведува во писарницата и се доставува до Комисијата.   

   Образецот на барањето за обука од областа на заштитата на личните податоци е 

составен дел на ова упатство (Образец бр. 1). 

 

3.  Утврдување термин за спроведување на обука и известување   

 

9. Дирекцијата ги евидентира пријавените контролори и обработувачи и го следи 

бројот на пријавените учесници  за секој од модулите на обуките наведени во Годишната 

програма.  

10. Доколку контролорот, односно обработувачот сака да присуствува на посебна 

обука според барана програма терминот за обуката договорно се утврдува.  

11. Контролорот, односно обработувачот кој се пријавил за обука, најдоцна три 

работни дена пред одржувањето на обуката задолжително се известува за:  

- терминот за одржување на обуката;   

-  крајниот рок во кој  треба да се уплати  надоместокот за обуката и 

- модулите што ќе бидат предмет на обуката.   

Известувањето од ставот 1 на оваа точка до контролорот, односно обработувачот 

кој пријавил учесници за обука се доставува преку електронска пошта.   

 

4. Подготвување на материјали за спроведување на обуки 

 

  12. Дирекцијата за секој од модулите што се предмет на обука обезбедува  

презентација во електронска форма (медиум - ЦД), како и канцелариски материјали за 

учество во обуката (прописи од областа на заштитата на личните податоци, папка, хартија, 

пенкало и др.) кои на учесниците на обуката им се даваат пред отпочнување на обуката.   

  

5. Обезбедување материјално технички услови за спроведување на 

обуката 

 

 13.  Дирекцијата ги обезбедува материјално техничките услови за спроведување на 

обуката (сала, електонска опрема за презентирање, проектор, табла за пишување, 

напитоци,  вода, сок и сл).  

14. Ако обуката се одржува во просториите на Дирекцијата во Скопје, Дирекцијата 

не ги покрива трошоците за превоз на учесниците до и од местото на одржување на 

обуката.  

 15.Во случај кога обуката се одржува надвор од Скопје, Дирекцијата ги обезбедува  

материјалите од точка 13 на ова упатство и техничките услови од  точка 14 на ова 

упатство, а патните и дневни трошоци за пријавените учесници паѓаат на товар на 

контролорите, односно обработувачите.  

 

6. Плаќање на трошоците за обука 

 

16. Уплатата на трошоците за обуки се врши само преку трезорската сметка на 

Дирекцијата. Правилно пополнет Образец ПП -50 за плаќање на трошоците за учество на 

обуката се објавува на веб страницата на Дирекцијата www.dzlp.mk.  

17. Контролорите и обработувачите се должни да го извршат плаќањето на 

трошоците за обуката пред отпочнување на обуката за нивните пријавени учесници, но не 

подоцна од денот на одржување на обуката. 

18. Ако учесникот од било кои причини не присуствува на обуката и/или најмногу 

два пати го одложува присуството на обуката, Комисијата определува нов термин за 

одржување на обуката. 

Во случаите од ставот 1 на оваа точка, доколку и на новиот термин учесникот не се 

појави на обуката, уплатените средства не се враќаат на контролорот, односно 

обработувачот. 

 

7.  Склучување на договор за обука 
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 19. Дирекцијата склучува договор за обука со  контролорите и обработувачите кои 

доставиле барање за спроведување на обука согласно Годишната програма.  

Образецот на Договорот за обука е составен дел на ова упатство (Образец  бр.2). 

 

8. Спроведување на обука, евалуација и издавање на сертификат 

 

8.1 Спроведување на обука 

 

20. Обуката се спроведува од страна на Комисијата, а по претходна согласност од 

страна на директорот на Дирекцијата. 

21. Ако обуката не е утврдена со  Годишната програма или иста обука треба да се 

реализира повеќе пати, времето и местото на одржување се определува  од страна на 

Комисијата, а по претходна согласност од директорот на Дирекцијата.   

22. На обуката може да учествуваат само пријавените учесници за кои е уплатен 

надоместокот за обуката и пријавените учесници од органите на државната власт за кои не 

се врши плаќање за обуката. 

23. Доколку пријавениот учесник не се јави на определениот термин за одржување 

на обуката, истиот се вклучува во следните обуки што се одржуваат за истите модули. 

24. Пред отпочнување на обуката, секој учесник на обуката  во евиденциониот лист 

за присуство ги внесува своите лични податоци и своерачно се потпишува.  

Еведенциониот лист за присуство од ставот 1 на оваа точка ги содржи следните 

рубрики: реден број, контролор/обработувач,  име и презиме, контакт телефон/електронска 

пошта и потпис. Во евиденциониот лист за присуство се внесува и датата и местото на 

одржување на обуката. 

Образецот на евиденциониот лист за присуство е составен дел на ова упатство 

(Образец  бр.3). 

 

8.2 Евалуација 

 

 25. По завршување на обуката секој од учесниците анонимно пополнува 

Прашалник за евалуација.   

26. Податоците од Прашалникот за евалуација се користат само за анализи,  

извештаи, како и за унапредување на процесот за обука во Дирекцијата.  

     Образецот на Прашалникот за евалуација е составен дел на ова упатство 

(Образец бр.4).   

 

8.3 Издавање на потврда 

 

27. На барање на контролорот, односно обработувачот или на учесникот на 

обуката, директорот на Дирекцијата или од него овластен раководен службеник им издава 

Потврда за учество на обука од областа на заштита на личните податоци.  

28. Во Потврдата за учество на обука од областа на заштита на личните податоци 

се внесуваат податоци за: името и презимето на учесникот што учествувал на обуката,  

назив на  обуката, место каде е одржана, дата на спроведување на обуката и времетраење и 

по чие барање се издава потврдата и кој ја издава.  

     Образецот на Потврдата за учество на обука од областа на заштита на личните 

податоци е составен дел на ова упатство (Образец бр.5).   

 

 

 

 

 

 8.4 Издавање на сертификат 

 





 

                                                            Образец бр. 1 
 

БАРАЊЕ ЗА ОБУКА од областа на 

 заштитата на личните податоци  

 

1. Назив и седиште, односно име и презиме и адреса на живеење на 

контролорот односно обработувачот __________________________; 

2. Број на учесници што се пријавуваат за обуката _________; 

3. Име и презиме на пријавените учесници за обуката и работно место: 

1. _______________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

5. _______________________________________ 

4. Видови на обуки
1
  и модули за обуки за кои се пријавувате:  

1. Генерички
2
                                                            __ 

2. Генерички и специјализирани обуки - 1 модул     __ 

3. Само специјализирани обуки - модул
3
              __ 

4. Посебни обуки                                                        __ 

- на тема______________________________ 

5.  Термин за бараната обука  - ваш предлог ______________ 

6.   Име и презиме на одговорното лице ____________________; 

7.  Телефон за контакт  __________________; 

8.   Електронска пошта  ____________________. 

 

Барањето за обука  може да се поднесе: 

 - преку веб страницата на Дирекцијата за заштита на личните     податоци  

www.dzlp.mk, 

- во писмена форма по пошта, 

 - на факс бр. 02 3230 635 или  

- во писарницата на Дирекцијата за заштита на личните податоци.   

  
         ___________________ 

     Скопје_____________                     М.П.                                              (Одговорно лице) 

                                                 
1  Генерички; Специјализирани и Посебни обуки согласно Годишната програма за обука на контролори и 

обработувачи 
2  Генеричките обуки –сите модули се задолжителни: Модул 1:  Законски основи и право на  ЕУ;  Модул 2:  Обврски на 

контролорот и обработувачот и Модул 3 :  Централен регистар  и офицер за заштита на лични податоци  
3  Модул: 1 – Образование;Модул: 2 - Здравство;Модул: 3 - Медиуми;Модул: 4 - Финансии, банкарство, 

инвестициски фондови и берзи;Модул: 5 - Работни односи, вработување посредување при вработување, безбедност 

и здравје при работа;Модул: 6 - Телекомуникации;Модул: 7  -  Пензиски фодови;Модул: 8 -  Јавна 

администрација;Модул: 9 -  Социјална заштита;Модул: 10 -Економија;  Модул: 11 - Правосудство;   Модул: 12 - 

Осигурување;      Модул: 13 - Обезбедување на лица и имот;  Модул: 14 - Туризам и угостителство; Модул: 15 - 

Државна управа и Модул: 16 - Локална самоуправа 
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                    Образец бр.2 

 

                    
  
 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА  

 НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ  
 Бр. _____________ 

  ________________ 

                 С К О П Ј Е 

 

 

Д О Г О В О Р  

за спроведување на обука за заштита на личните податоци  

 

 

Склучен во Скопје, на ден __.__.20__ година, помеѓу: 

 

1. Дирекцијата за заштита на личните податоци, со седиште во Скопје на ул. 

„Самоилова“ бр. 10, застапувана од директорот Димитар Ѓеоргиевски, во 

својство на давател на услугата за спроведување на обука од областа на заштита 

на личните податоци (во натамошниот текст: Давател на услугата), од една 

страна и  

 

2. _____________________________________________________, со седиште во 

__________________________на адреса ________________________________, 

застапуван/а од ________________________, во својство на корисник на 

услугата за обука од областа на заштита на личните податоци (во натамошниот 

текст: Корисник на услугата), од  друга страна.  

 

 

Член 1 

 

Предмет на овој договор е спроведувањето на генеричка/специјализирана обука за 

заштита на личните податоци, која ќе се одржи во просториите на 

____________________________________ на тема __________________________, на 

ден __.__.20__ година, во траење од __________________ часа. 

 

Член 2 

 

Давателот на услугата, за спроведување на обука за заштита на личните податоци, 

согласно Годишната програма за обуки на контролори и обработувачи, преку 

Комисијата за спроведување на обуки, се обврзува договорената обука да ја реализира 

совесно и во согласност со барањето на корисникот на услугата, со вклучување на 

компетентни експерти од Давателот на услугата.  

По исклучок од ставот 1 на овој член, давателот на услугите може да вклучи и 

надворешни експерти од земјата или странство.  

  

Член 3 

 

Давателот на услугата за спроведената обука ја определува висината на реалните 

трошоци односно висината на трошоците која се определува зависно од видот и 

модулот на обуката, согласно одредбите од Одлуката за определување на висината на 



трошоците за вршење обука на заинтересирани контролори и обработувачи („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 148/10). 

 

Член  4 

 

Корисникот на услугата е должен да му ги исплати на давателот на услугите трошоците 

за спроведување на обуката за секој учесник ________ или вкупен износ од __________ 

денари, за ___ пријавени учесници.  

Трошоците за вршење на обуката од став 1 на овој член се уплатуваат најдоцна до 

денот на оджувањето на обуката за која корисникот на услугата се пријавил, на 

трезорската сметка на Давателот на услугата број 02006-60143-631-14.   

 

Член 5 

 

Во случај да настанат спорови во врска со реализацијата на овој договор, договорните 

страни се согласни да ги решат спогодбено. 

Доколку не се постигне спогодбено решавање на спорот/овите, надлежен е Основниот 

суд Скопје II во Скопје. 

 

Член 6 

 

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето.  

 

Член 7 

 

Овој Договор е составен во два истоветни примероци, од кои еден примерок за 

Давателот на услугата и еден примерок за Корисникот на услугата. 

 

 

 

Давател на услугата,      Корисник на услугата, 

     Директор,        

Димитар Ѓеоргиевски 

 

          



                    Образец бр. 3 

 

ЕВИДЕНЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРИСУСТВО НА ОБУКА од областа на заштитата на личните податоци 
 

 

Ред.бр

. 

КОНТРОЛОР/ОБРАБОТУВАЧ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН/ 

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА 
ПОТПИС 

1.  

    

2.  

    

3.  

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  

 

    

7.  

 

    

8.  

 

    

9.      

Место и датум на одржување, _____________________ 



       Образец бр. 4 

 

Обука за __________________________________________________  

 
-  Скопје,  _____________ година  - 

  

ПРАШАЛНИК ЗА ЕВАЛУАЦИЈА 

   

Ред. 

бр. 

Содржина на прашањето Оценка 

 

 

 

I. Евалуација  за обуките 

1. Која е Вашата оценка за организацијата на обуката? 1 2 3 4 5 

2. Колку обуката ги исполни предвидените цели? 1 2 3 4 5 

3. Колку обуката ги исполни вашите очекувања? 1 2 3 4 5 

4. Во која мера сте задоволни од методологијата на 

обуката?  

1 2 3 4 5 

5. Колку сте задоволни со времетраењето на обуката?  1 2 3 4 5 

6. Колку сте задоволни од добиените материјали за 

обуката (презентации, прописи и др) 

1 2 3 4 5 

7. Колку сте задоволни од условите за одржување на 

обуката  (сала, опрема, техничка поддршка )?   

1 2 3 4 5 

8. Со која оценка ја оценувате можноста за поставување 

на прашања? 

1 2 3 4 5 

       

 

II.   Евалуација за обучувачите 

1. I   - презентер 1 2 3 4 5 

2. II  - презентер 1 2 3 4 5 

3. III  - презентер 1 2 3 4 5 

4. IV – презентер 1 2 3 4 5 

5. V- презентер 1 2 3 4 5 

6. VI- презентер 1 2 3 4 5 
 

 

III. Евалуација за трансферот на знаења 

1. Дали стекнатите знаења  може да ги примените за 

подобрување на вашето работење? 

 Да   Не делум

но 

2. Дали добиените материјали ќе ги доставите  на вашите 

колеги? 

 Да   Не делум

но 

3. Дали планирате да одржите презентација за 

стекнатото искуство  пред вашите колеги ? 

Да  за  

____лица 

 Не   

4. Дали имате обврска за подготвување извештај  од 

учеството на обуката  

 Да   Не  

              

Ваши дополнителни забелешки, коментари или предлози: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

 

Ви благодариме за соработката.      

 

                                                                                                      

 



               Образец бр. 5 

 

              

 

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

ул. „Самоилова“ бр.10, 1000 Скопје; тел: +389 2 3230 635; факс. +389 2 3230 635; 

www.dzlp.mk 

 

 

 

 Врз основа на член 41 став 1 алинеја 14 од Законот за заштита на личните 

податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 103/08, 124/10 и 

135/11) а во врска со точка 28 од Упатството за начинот на организирање и 

спроведување на обуки за конролори и обработувачи бр.______ од  __.01.2012 година, 

Дирекцијата за заштита на личните податоци издава 

  

 

 

П О Т В Р Д А 

 за учество на обука од областа на заштита на личните податоци 

 

 

 

 На лицето  ___________________ кое во својство на претставник на 

контролорот односно обработувач _________________ присуствуваше на обука од 

областа на заштита на личните податоци во период од __ до __ на ден _________ 

година, одржана во просториите на __________________________. 

 Потврдата се издава на барање на ___________________. 

 Потврдата се издава за __________ (цел). 

 

 

 

 

 

        Овластено лице,   

    

         М.П. 

 

Бр. ________ 

Дата ________    

http://www.dzlp.mk/


 

                 Образец бр.6 

          

                                                                     
 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

       

 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

ул.Самоилова бр.10, 1000 Скопје, тел: +389 2 3244 760; факс. +389 2 3244 766 

www.dzlp.mk 

 

 
Врз основа на член 41 став 1 алинеја 14 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/05, 103/08, 

124/10 и 135/11), а во врска со точка 30 од Упатството за начинот на организирање и спроведување на обуки за конролори и обработувачи 

бр.______ од  __.01.2012 година,директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци издава  

  

 

С Е Р Т И Ф И К А Т 
за учество на обука од областа на заштитата на личните податоци 

 

 
На лицето __________________________________________ кое во својство на претставник на контролорот односно 

обработувачот__________________________________, учествуваше на обука од областа на заштита на личните податоци на тема 

___________________________. 

                 

 

               Директор, 

М.П. 

Бр. ______________ 

 Дата_____________  

              

                               

  

 

 

 

         

 

http://www.dzlp.mk/


Образец бр.7 
 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНИТЕ ОБУКИ 
 
 
 

Р.бр Име и презиме на 

учесникот на обуката 

Назив и седиште, 

односно име и 

презиме и адреса на 

живеење на 

контролорот/обработ

увачот 

Вид на обуката Место на 

одржување 

на обуката 

Датум на 

одржување на 

обуката 

Име и презиме на обучувачи 

од ДЗЛП што ја држеле 

обуката 

забелешка 

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

  

 

      

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 

        

 




