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Заштитата на личните податоци е основно човеково право утврдено со член 18 од Уставот на Република 
Северна Македонија кое обезбедува заштита од повреда на личниот интегритет што произлегува од 
регистрирање на лични информации преку автоматска и неавтоматска обработка на лични податоци.
Ширум светот, правото на заштита на личните податоци е тесно поврзано со правото на приватност и е 
предуслов за остварување на други основни слободи, како што се слободата на изразување, слободата на 
вероисповед, слободата на здружување, итн. Повелбата на ЕУ за основните права содржи експлицитна 
одредба за правото на заштита на личните податоци (член 8). Новата, модернизирана правна рамка на 
ЕУ, односно Општата регулатива за заштита на личните податоци (ГДПР) и Директивата за заштита на 
личните податоци од страна на полицијата и органите за кривичен прогон почнаа да се применуваат 
во држави-членки на ЕУ од мај 2018 година. ГДПР се смета за најпрогресивниот и највисокиот правен 
стандард за заштита на личните податоци, со влијание на глобално ниво. 
Оттука, спроведувањето на модернизирана правна рамка за заштита на личните податоци во Северна 
Македонија, која е усогласена со европските стандарди, треба да ги адресира ризиците по приватноста и 
заштитата на личните податоци што ги наметнува новата ера на дигитални технологии.
Новиот Закон за заштита на личните податоци („Службен весник на РСМ“ бр. 42/20) кој ја транспонира 
Општата регулатива за заштита на личните податоци беше донесен во февруари 2020 година.

Агенцијата за заштита на личните податоци (АЗЛП) е независен и самостоен државен орган 
одговорен за следење на законитоста на активностите за обработка на лични податоци на територијата на 
Република Северна Македонија и за заштита на основните права и слободи на физичките лица во однос на 
обработката на нивните лични податоци. Конкретно, АЗЛП ја следи и ја обезбедува примената на Законот 
за заштита на личните податоци. Секое лице кое смета дека неговите/нејзините лични податоци се 
обработуваат спротивно на одредбите од Законот за заштита на личните податоци има право 
да поднесе барање до АЗЛП.
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Донесувањето и спроведувањето на соодветна правна рамка и 
хармонизирањето на националното законодавство со правото на ЕУ 
во полето на заштита на личните податоци е особено важно, особено 
бидејќи тоа на граѓаните им дава чувство на безбедност и доверба 
дека нивните лични податоци ќе бидат соодветно заштитени. 

Генералната цел на проектот
е да се подобри заштитата на основните права и националниот систем за заштита на личните 
податоци во Република Северна Македонија, во согласност со стандардите од правото на ЕУ. 

Конкретната цел на проектот
е да ја унапреди работата на АЗЛП во однос на спроведување на модернизираната правна рамка, 

преку зајакнување на институционалните капацитети, правната и регулаторната рамка, и преку 
градење на јавната свест за потребата од заштита на личните податоци.

!

!

Во рамките на   Компонента 1 експертите 
за заштита на личните податоци ќе развијат 
стандардни оперативни процедури и водичи за 

ефективно извршување на новите задачи и овластувања на 
АЗЛП (претходна консултација, овластување, известување за 
нарушување на безбедноста на личните податоци, овластувања 
за спроведување, акредитација и сертификација, пренос на лични 
податоци). Освен тоа, експертите ќе развијат методологија за 
хармонизирање на секторските регулативи со Законот за заштита 
на личните податоци.

Во рамките на   Компонента 2 експертите 
ќе спроведат обуки за заштита на личните податоци, 
ГДПР и Директивата на ЕУ за заштита на личните 
податоци од страна на органи за спроведување 

на законот и полицијата, со цел да ги зајакнат знаењата на 
вработените во АЗЛП и на претставниците од судството, 
Министерството за внатрешни работи и другите органи за 
спроведување на законот.

Во рамките на   Компонента 3 експертите 
за заштита на личните податоци ќе работат на 
зголемување на достапноста на алатки и ресурси на 
веб-страницата на АЗЛП наменети за контролорите 

и обработувачите (модел документи, обрасци, водичи), за да 
се олесни нивното усогласување со новата правна рамка за 
заштита на личните податоци. Освен тоа, тие ќе изработат 
практични информации како граѓаните да ги заштитат нивните 
лични податоци и како да ги остварат нивните права во врска 
со заштитата на личните податоци, што ќе се споделат на веб-
страницата на АЗЛП и на социјалните мрежи.

               Резултат 1 

Зајакната правна и 
институционална рамка за 
спроведување на новитетите 
од Законот за заштита на 
личните податоци.

               Резултат 2 

Зајакнати капацитети на 
вработените во АЗЛП и 
релевантните институции за 
спроведување на новата правна 
рамка за заштита на личните 
податоци во согласност со 
најдобрите европски практики.

               Резултат 3 

Подобрена јавна свест за 
правата и обврските што 
произлегуваат од новата 
правна рамка за заштита на 
личните податоци.
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