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I. ВПВЕД  

Пвпј прирачник ги ппставува пснпвните начела и  дава наспки за ефикасна заштита на приватнпста на граданите 

вп пднпс на пбрабптката на нивните личните ппдатпци преку вршеоетп на видеп надзпр вп спгласнпст сп 

Закпнпт за заштита на личните ппдатпци (ппнатаму: ЗЗЛП). Видеп надзпрпт е дел пд различни системи кпи штп 

следат некплку пбласти на чпвекпвите активнпсти – сппбраќајпт на патиштата, движеоетп на улиците, банките, 

бплниците, кпнтрпла на врабптените, кпнтрпла на безбеднпста сп цел спречуваое на грабежи и вп мнпгу други 

пбласти и случаи. За време на пвпј мпнитпринг/следеое гплема е верпјатнпста дека ќе ппстпи и пбрабптка на 

лични ппдатпци.    

Кпја е целта на пвпј прирачник?  

Целта на пвпј прирачник е да ппкаже дека видеп надзпрпт е самп еден дел пд вршеоетп надзпр врз 
ппштествптп. Ппстпјат и некплку други техники за следеое и прпфилираое на ппединците. Главнипт интерес на 
прганите за заштита на личните ппдатпци е да се фпкусираат на надзпрпт над ппединците врз пснпва на 
системпт сп камери. Вп мпдернптп ппштествп упптребата на кпмпјутерски - базиранипт систем и кпмуникациски 
технплпгии дпзвплува пристап дп приватни и забранети прпстпри. 

Нивптп на вршеое на надзпр над јавните прпстпри/ппвршини се 
згплеми наглп вп ппследните 20 гпдини, нп и ппнатаму нивптп 
прпдплжува да се згплемува. Дигиталнп вршеое на видеп надзпр 
значи дека системпт пвпзмпжува да се спберат ппдатпци за 
ппединецпт и да се пренесат на билп кпе местп за натампшна 
пбрабптка. Мпдерните системи за вршеое на надзпр кпристат 
мрежни и дигитални камери – камерата е ппврзана на интернет, 
кпмпјутер, телекпмуникациска ппрема, RFID, систем за преппзнаваое 
на ликпви и сличнп. Пвпј пример ппкажува дека е неппхпднп да се 
инфпрмира ппширпката јавнпст за мпжнпстите на мпдерните системи 
за надзпр какп и за ризиците кпн приватнпста на граданите.            

 

             Камера инсталирана на зграда  

Заштита на приватнпста и личните ппдатпци значи заштита на правптп на ппединецпт да врши кпнтрпла за 
начинпт какп се спбираат, кпристат, чуваат или пренесуваат негпвите лични ппдатпци. Заштита на приватнпста, 
истп така, ппдразбира и инфпрмациска безбеднпст – заштита на тајнпста, интегритетпт и дпстапнпста на личните 
ппдатпци. За да се смета за безбеден вп пднпс на приватнпста, системпт за идентификација мпра да биде 
дизајниран да ги задпвпли двата параметри. 

Видеп надзпрпт честп се кпристи за различни цели вп денешнптп ппштествп. Мнпгу честп за целта на вршеоетп 
видеп надзпр се наведува јавната и индивидуалната безбеднпст, бпрбата прптив криминалпт, превенцијата на 
кражби итн. Нп, некпгаш наведената цел и вистинската причина за вршеое на видеп надзпр се различни, видеп 
надзпрпт се кпристи единственп за следеое на ппединци, надзпр над приватните активнпсти на ппединецпт, 
вршеое мпнитпринг на ефикаснпста на рабптата на врабптените итн. Мнпгу честп наведената цел/причина не се 
испплнува и целта на вршеое на видеп надзпрпт е различна пд пнаа за кпја е известен прганпт за заштита на 
личните ппдатпци.      

ВПВЕД 
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Еден пд најгплемите прпблеми при инсталација на систем за вршеое на видеп надзпр е тпа дека ппединците/
граданите не се известени за впведуваоетп на системпт или пак за целта ппради кпја се впведува. Какп и да е, 
сите преднпст на видеп надзпрпт наметнуваат нпви прпблеми на кпи треба да им се пбрати внимание – пр. кпј е 
кпнтрплпрпт кпј ги спбира личните ппдатпци, кпј е пдгпвпрен за тпчнпста и безбеднпста на ппдатпците кпга вп 
системпт имаат пристап и други субјекти, кпи се ризиците кпи се наметнуваат врз приватнипт живпт на 
ппединците итн.   

  Видеп надзпр на сппбраќајпт     Видеп надзпрпт врши мпнитпринг на движеоетп 
          пкплу станбените пбјекти  
 

Правна ппзадина   

Секпј кпј има намера да инсталира систем за вршеое на видеп надзпр мпра да биде свесен дека начинпт на 
вршеое на видеп надзпр е регулиран сп пдредбите на ЗЗЛП (членпвите 9-а, 9-б и 9-в се пднесуваат за вршеое 
на видеп надзпр).  

Институцијата кпја врши видеп надзпр е пбврзана да истакне Известуваое за вршеое на видеп надзпрпт. 
Известуваоетп мпра да биде јаснп, видливп и истакнатп на начин штп пвпзмпжува секпј ппединец да биде 
заппзнаен дека на пдреденипт прпстпр или пбјект се врши видеп надзпр.  

 

 

 

Сп цел да се изврши унификација на пбразецпт на Известуваоетп, 
Дирекцијата за заштита на личните ппдатпци (ДЗЛП) израбпти пбразец кпј 
ги испплнува закпнските бараоа вп ппглед на инфпрмациите кпј истипт 
треба да ги спдржи. Целта на пва решение е да се развие пракса на 
кпристеое на унифициранп Известуваое за вршеое на видеп надзпр кпе 
ќе биде леснп преппзнатливп за сите градани .  
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Видеп надзпр мпже да се врши единственп на прпстпр кпј е неппхпден за испплнуваое на целта ппради кпја се 
врши видеп надзпр.  

Снимките кпи се направени преку вршеоетп на видеп надзпрпт мпже да се чуваат дп испплнуваое на целта 
заради кпј е ппставен видеп надзпрпт, нп не ппвеќе пд 30 дена, псвен акп сп друг закпн не е предвиден ппдплг 
рпк.  

 

 
Видеп надзпрпт мпже да се врши вп службените и делпвните прпстприи акп е неппхпднп за: 
 

 заштита на живптпт и здравјетп на лудетп  
 заштита на сппственпста 
 заштита на живптпт и здравјетп на врабптените ппради прирпдата на рабптата или 
 пбезбедуваое кпнтрпла над влегуваоетп и излегуваоетп пд службените и делпвните прпстприи. 

 

Институцијата е дплжна да ги извести врабптените за вршеоетп на видеп надзпр вп службените и делпвните 
прпстприи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За вршеое на видеп надзпр вп еднпстанбени и ппвеќестанбени пбјекти задплжителнп е пптребна писмена 
изјава за спгласнпст пд сите сппственици, пднпснп закупци на станпвите. Тпа значи дека дпкплку живеете вп 
ппвеќестанбена зграда и еден пд вашите спседи не се спгласи за вршеоеп на видеп надзпрпт, тпгаш истипт не е 
дпзвплен. Вп секпј случај снимаоетп на влезпвите на индивидуалните станпви е забранетп.   
 
 

 

ЗАБРАНЕТП Е да се врши видеп наздпр вп 

гардерпби, спблекувални, тпалети, лифтпви и 
други слични прпстприи. 

На пр. дпкплку се врши видеп надзпр за цел на заштита на сппственпста и имптпт, снимките пд видеп надзпрпт се чуваат 
30 дена и пптпа истите се уништуваат. Нп, вп случај кпга настанала некаква штета врз сппственпста или е извршенп некпе 
прптивправнп делп врз имптпт. вп тпј случај снимките пд видеп надзпрпт мпже да се чуваат и ппдплгп пд 30 дена се дп 
испплнуваое на целта, пднпснп пткриваое на стпрителпт на штетата или извршителпт на прптивправнптп дејствие врз 

сппственпста.     

На пр. дпкплку целта за вршеое на видеп надзпр е единственп за кпнтрпла на влезпт и излезпт пд службените и 

делпвните прпстприи, тпгаш е дпзвпленп ппставуваое на камери и снимаое единственп на влезпвите и излезите на 

пбјектпт. Ппставуваое на камери вп внатрешнпста на целипт пбјект врз пснпва на пваа цел не е дпзвпленп.      
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За кпгп е наменет пвпј прирачник?  

Пвпј прирачник е наменет за кпнтрплприте и 
пбрабптувачите на збирки на лични ппдатпци1 и 
билп кпи кпмпании, институции и прганизации кпи 
имаат инсталиранп видеп надзпр и преку тпа 
вршат пбрабптка на лични ппдатпци. Медутпа, истп 
така, граданите и ппширпката јавнпст кпи се 
субјекти на видеп надзпрпт имаат правп да бидат 
инфпрмирани за техничките и правните услпви за 
видеп надзпрпт мпжат да најдат брпјни 
инфпрмации кпи се пднесуваат на испплнуваое на 
нивните права утврдени сп ЗЗЛП. Се надеваме 
дека пвпј прирачник ќе биде кприсен и за 
пфицерите за заштита на личните ппдатпци2.  

 

             Примена на прирачникпт  

Пвпј прирачник мпже да се применува за секпј систем на 
видеп надзпр кпј се кпристи пд страна на јавните или 
приватните правни лица сп кпј се врши снимаое на физички 
лица и снимките се зачувуваат сп кпристеое на технплпгија на 
снимаое. Пвпј прирачник не се применува на:   

- видеп-телефпнски разгпвпри на видеп-кпнференции; 

- правеое слики за артистички и нпвинарски цели (на пр. 
снимаое на филм, емитуваое на важни настани итн.); 

- снимаое или емитуваое на настани какп кпнференции, 
семинари, спстанпци, дпкументираое на пбуки и тренинзи и 
слични активнпсти.  

Ппд ппсегпт на пвпј прирачник истп така, спада и кпристеоетп 
на други електрпнски уреди или системи, фиксни или 
мпбилни, акп имаат мпжнпст да прават записи/слики (на 
пример пренпсливи видеп-камери, фптпапарати, веб камери, 
инфрацрвени камери итн.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Дефиницијата за кпнтрплпр и пбрабптувач на збирка на лични ппдатпци е дадена вп член 2 ставпви 5 и 6 пд ЗЗЛП  

2 Види член 26-а пд ЗЗЛП  
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Какп е дефиниран видеп надзпрпт?  

Видеп надзпрпт се дефинира какп вршеое на мпнитпринг на пдреден прпстпр, настан, активнпст или личнпст 

преку електрпнски уред или систем за визуелен мпнитпринг. Технплпгијата за системите на видеп надзпр се 

пднесува на камери кпи ги мпнтираат или снимаат активнпстите на ппединците, вклучувајќи нп, не лимитиранп 

на: видеп камери, CCTV (систем за видеп надзпр сп затвпренп кплп на телевизиски камери) дигитални камери 

итн. Пвие уреди мпжат да се кпристат за да се направат записи, вклучувајќи видепленти, фптпграфии или 

дигитални слики. Видеп надзпрпт мпже да се кпристи пд страна на јавните власти на јавни прпстпри за 

спречуваое на кривични дела какп и пд приватните лица за различни причини.         

III. ППШТИ ПРИНЦИПИ ЗА ПРАВИЧНА ПБРАБПТКА  

Кпи се пснпвните права на граданите?  

Мпра се пптенцира дека системите за вршеое на видеп надзпр се справуваат сп лични ппдатпци на ппединци, и 
други чпвекпви права, вклучувајќи гп правптп на приватнпст кпи треба да бидат земени вп предвид. Ппради тпа, 
сите начела за заштита на личните ппдатпци ќе се применуваат за пвие системи. Видеп надзпрпт на јавните 
места истп така, гп пграничува слпбпднптп движеое на ппединците. Правптп на слпбпднп движеое е утврденп 
сп Дппплнителен прптпкпл на Еврппската кпнвенција за чпвекпви права. Пваа слпбпда не се пднесува самп на 
правптп на слпбпднп движеое вп физички прпстпри туку и на правптп ппстпјнп движеое без да се биде следен. 
Заштита на приватнпста истп така вклучува и безбеднпст на ппдатпците – заштита на дпверливпста, интегритетпт 
и дпстапнпста на личните ппдатпци.     

Кпнтрплприте и пбрабптувачите мпра да ги решат следните прашаоа пред ппставуваое на системпт за видеп 
надзпр: 

 Дали видеп надзпрпт е пчигледнп неппхпден за испплнуваое на пдредена цел или намера? 

 Дали е верпјатнп да бидат ефективни вп испплнуваое на целта или намерата? 

 Дали ппстпи алтернативен метпд за испплнуваое на целта? (некпј ппмалку „интрузивен“ за приватнпста) 

 Дали деградацијата на приватнпста е вп баланс сп дпбиенипт бенефит? 

При кпристеоетп на системите за видеп надзпр какп технплпгијата за пбрабптка на лични ппдатпци, неппхпднп 
е да се утврдат правни, етички или други правила за заштита на ппдатпците пд непвластен пристап, 
изменуваое, пбјавуваое или билп какпв друг вид на непвластена пбрабптка. 

 

 

 

 

 

 

 

Центар за набљудуваое на уличен видеп надзпр  
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Принцип на правична пбрабптка – штп значи?  

Спбираоетп и пбрабптка на лични ппдатпци преку вршеое на видеп надзпр треба да биде правичнп и 
закпнитп. Самп личните ппдатпци кпи се неппхпдни за испплнуваое на целта за кпја системпт е креиран треба 
да бидат спбрани и зачувани на медиум за чуваое на системпт. Системите кпи кпристат видеп надзпр треба да 
бидат транспарентен кпн субјектите на лични ппдатпци (граданите) чии лични ппдатпци се чуваат и 
пбрабптуваат. 

Принциппт на правичнпст и закпнитпст бара: 

Правп на граданите да бидат инфпрмирани  

Вп случаи каде штп личните ппдатпци се спбираат и чуваат на систем за видеп надзпр, граданите треба да бидат 
инфпрмирани за целта на пбрабптката (вршеоетп на видеп надзпр), идентитетпт на кпнтрплпрпт, категприите 
на лични ппдатпци кпи се пбрабптуваат (кпи лични ппдатпци се снимаат) какп и кпи се кприсниците или 
категприите на кприсници на зачуваните ппдатпци. Зависнп пд ситуацијата и други инфпрмации треба да им 
бидат дадени на граданите каде штп е неппхпднп да се гарантира правичната пбрабптка на лични ппдатпци. 

Граданите мпжат вп секпе време да бараат пд кпнтрплпрпт да ги инфпрмира за пбемпт или категприите на 
лични ппдатпци кпи се пднесуваат за негп, за целта и начините на вршеоетп на видеп надзпр. (види членпви 10, 
11 и 12 пд ЗЗЛП) 

Инфпрмациите на граданинпт треба да му бидат дадени вп разбирлива фпрма, кпристејќи разбирлив и 
еднпставен јазик, пспбенп кпга некпја пбрабптка се пднесува на малплетни лица. 

 

 Видеп надзпрпт треба да биде ппставен за 
решаваое на реални, итни и значителни 
прпблеми. 

 Видеп надзпрпт треба да се гледа какп 
впнреден чекпр кпј треба да биде земен вп 
предвид дпкплку не ппстпи алтернатива 
кпја е ппмалку интрузивна врз 
приватнпста. 

 Влијаниетп на предлпженипт видеп надзпр 
врз приватнпста треба да биде пценет 
пред да биде истипт впведен. 

 Лпкацијата на камерата треба да биде 
избрана така штп ќе гп минимизира 
ппкриваоетп/гледаоетп на прпстпрпт кпј 
не е релевантен за наменетата цел. 

 Јавна кпнсултации мпра да претхпдат на 
секпја пдлука за впведуваое на видеп 
надзпр. 

 Видеп надзпрпт треба да биде вп 
спгласнпст сп важечките закпни. 

 Видеп надзпрпт треба да биде „скрпен“ за да 
ги минимизира влијаниетп врз приватнпста.        

 Препбемни и неппхпдни „мешаоа“ врз 

приватнпста треба да бидат пбесхрабрувани. 

 Правптп на ппединците да имаат пристап дп 

нивните лични ппдатпци треба да биде 

ппчитуванп 

 Системпт на видеп надзпр треба да е 

предмет на независна ревизија и евалуација 

 Јавнпста има правп да биде инфпрмирана за 

ппставуваоетп на видеп надзпр.  
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Граданите треба секпгаш да бидат известени дека влегуваат вп прпстпр кпј е ппд видеп надзпр; пва истп важи и 
за јавни настани (пр. кпнцерти, сппртски натпревари итн.) За таа цел ДЗЛП смета дека истипт еднпставен 
пбразец сп „минимум“ на инфпрмации – каде штп е наведен називпт на кпнтрплпр и кпнтакт за дпбиваое на 
инфпрмации – мпже да се искпристи какп штп е ппишанп вп ЗЗЛП (член 9-а). Пвпј мпдел на известуваое 
пчигледнп мпже да се прилагпди кпн специфични ситуации. Дпкплку се мпнтирани ппвеќе камери и прпстпрпт 
над кпј се врши видеп надзпр е пспбенп гплем, некплку известуваоа треба да бидат истакнати.  

 

Ппдатпците мпра да бидат целпсни, тпчни и ажурирани  

Принциппт на прецизнпст значи дека личните ппдатпци спбрани и пбрабптени преку системпт на видеп надзпр 

треба да бидат тпчни и кпга е пптребнп ажурирани. Не е дпзвплен личните ппдатпци кпи се снимени сп видеп 

надзпрпт да бидат менувани пред нивната ппнатампшна пбрабптка. Личните ппдатпци (снимките) кпи се 

нетпчни, нецелпсни или неажурирани имајќи ја предвид целта заради кпја се спбрани или пбрабптени треба да 

се избришат или кпригираат. Кај системите за видеп надзпр, ппдатпците кпи се веќе снимени и зачувани на 

мемприја за складираое ќе се сметаат за ажурирани дури и акп се спбрани вп некпе минатп време. Не е 

дпзвпленп никаква манипулација кпја резултира сп мпдификација на ппдатпците.        

 

Инфпрмации вп случај на пткриваое  

Вп прилпг на пснпвните инфпрмации, вп случаи кпга ппстпи намера ппдатпци да бидат дпставувани дп трети 

страни, кпнтрплприте мпра да ги инфпрмираат граданите за:   

 секпј кприсник или вид на кприсник на кпгп му се пткриваат ппдатпците какп и целта ппдатпци кпја истите 
се дадени на кпристеое; 

 нивнптп правп да се прптиват на пткриваоетп заради специфични цели. 
 
Кпга се креира систем на видеп надзпр, граданите треба да бидат сппдветнп известени какп системпт рабпти и 
кпи се нивните права. 
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Целта за вршеое на видеп надзпр мпра да биде специфицирана  

 

Пред пдлуката да се впведе нпв систем за вршеое на видеп надзпр институцијата/кпмпанијата мпра првп да ја 

утврди целта на системпт за видеп надзпр, за кпј треба да се псигура дека е закпнска. Специфицираоетп на 

целта на видеп надзпрпт мпже да и ппмпгне на институцијата/кпмпанијата да се успгласи ЗЗЛП, пцени 

успешнпста на системпт и да им пбјасни на рабптниците и јавнпста зпштп надзпрпт е пптребен. Институцијата/

кпмпанијата мпра да се пбезбеди дека зачуваните ппдатпци (видеп снимки) нема да бидат ппдпцна кпристени 

за непредвидени цели или пткриени на непредвидени кприсници. Мпра да се пптенцира дека некпмпатибилна 

цел не ги вклучува самп нпвите цели кпи не се ппврзани сп иницијалната цел, туку и сите цели кпи не би биле 

разумнп пчекувани пд ппединците (субјектите на лични ппдатпци) кпи се ппд видеп надзпр (пр. кпга целта 

ппради кпј е ппставен видеп надзпрпт е безбеднпст, и истата им е известена на врабптените, зачуваните снимки 

не смеат да се кпристат за да се врши пценка кплку дпбрп врабптените ја вршат свпјата рабпта или да вп даден 

ден дпшле навременп или не на рабпта).      

Мнпгу честп видеп надзпрпт се ппставува за „безбеднпсни причини“. Вп таквите случаи институцијата/

кпмпанијата треба внимателнп да ги евалуира ризиците, а не еднпставнп да наведе дека целта е „да се 

набљудуваат некпи анпмалии внатре вп безбеднипт прпстпр (пр. зграда) или „за справуваое сп безбеднпсни 

инциденти“.  

Кпнтрплпрпт (пператпрпт на системпт) не треба да има самп генерална идеја за штп сака да гп упптреби видеп 

надзпрпт, туку мпра да има детален кпнцепт за упптребата на системпт. Истп така, кпнтрплпрпт треба да има и 

детална претстава за безбеднпсните инциденти кпи се пчекува да се случат на прпстпрпт кпј е ппд видеп 

надзпр. 

 

Самп пвластени лица имаат правп на пристап   

 

Самп лицата сп пвластуваое дпбиенп пд кпнтрплпрпт или пбрабптувачпт, вклучителнп и самипт пбрабптувач, 
мпже да имаат правп на пристап дп зачуваната мемприја каде штп се снимаат ппдатпците пд видеп надзпрпт. 
Пвие лица:  

 мпра да бидат заппзнаени сп принципите за заштита на личните ппдатпци пред пристаппт дп 
личните ппдатпци (видеп снимките);  

 мпжат да вршат пристап дп видеп записите самп вп спгласнпст сп наспките и упатствата дпбиени 
кпнтрплпрпт, акп ппинаку не е регулиранп, и  

 ќе ги чуваат личните ппдатпци какп дпверливи, какп и мерките кпи се превземаат за нивна 
заштита.  

 
Кпнтрплпрпт и пбрабптувачпт се дплжни да чуваат евиденција за лицата кпи имаат пристап дп зачуваните 
снимки, кпја спдржи: име и презиме, дата на издаваое на пвластуваоетп, рпк на траеое на пвластуваоетп, 
пбемпт на пвластуваое какп и начинпт на пристап дп видеп записите.    
Пвластенптп лице истп така придпнесува за испплнуваое на начелата за заштита на личните ппдатпци вп 
спгласнпст сп ЗЗЛП.   
Правптп на пристап дп зачуваните снимки и ппнатампшната упптреба на личните ппдатпци пд тие снимки е 
дпста чувствителнп прашаое. Преппрачливп е пристаппт дп зачуваните снимки секпгаш да биде реализирана пд 
страна на две пвластени лица истпвременп. Пристаппт пд самп еднп лице не треба да биде дпзвпленп.  
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IV.  ВРШЕОЕ НА ВИДЕП НАДЗПР НА РАБПТНПТП МЕСТП  

Некплку специфични прашаоа ппкренува вршеоетп на видеп надзпр над врабптените. Мпра да се земе вп 

предвид дека врабптените имаат легитимни пчекуваоа дека мпжат да си ја зачуваат приватнпста вп свпјпт 

приватен живпт нп и дека имаат правп на пдреден степен на приватнпст на рабптнптп местп.  

Вп кпнтекст на брпјни пресуди на Еврппскипт суд за чпвекпви права, 

мпжеме да речеме дека ппединците не ја пставаат свпјата 

приватнпст и заштита на личните ппдатпци секпе утрп на вратите пд 

свпите дпмпви кпга пдат на рабптнптп местп. Граданите имаат 

легитимни пчекуваоа на пдреден степен на приватнпст на 

рабптнптп местп. Рабптните пднпси се значаен дел пд нивната 

кпмуникација сп други луде на рабптнптп местп. Медутпа, пва правп 

мпра да биде балансиранп сп други легитимни права и интереси на 

рабптпдавецпт, пспбенп сп правптп да гп впди свпјпт бизнис 

ефикаснп дп пдредена мерка, и над се, правптп да се заштити 

себеси пд пдгпвпрнпста или штетата кпја мпже да ја нанесат 

ппстапките на врабптените. Пвие права и интереси мпжат да 

ппстават легитимна пснпва кпја мпже да ги пправда сппдветните мерки за лимитираое на приватнпста на 

рабптниците. Генералнп мпже да се каже дека правата за вршеое на надзпр на рабптпдавецпт завршуваат таму 

каде штп ппчнуваат уставните (фундаментални) права на рабптниците.       

Акп рабптпдавецпт има намера да врши видеп 

надзпр вп рабптните прпстприи, мпра да биде 

јасен вп пднпс на целите и дека системпт за 

видеп надзпр е пправдан сп реална кприст кпја 

ќе биде дпбиена пд истипт. Врабптените секпгаш 

треба да бидат свесни за целите за вршеое на 

надзпрпт, за ппставенпста на камерите, за 

пристаппт дп снимките. Причините за вршеое на 

видеп надзпрпт треба да бидат јаснп дефинирани 

и придпбивки да бидат прикажани. Дпкплку 

ппстпјат други мерки кпи предизвикуваат ппмалп 

нарушуваое на приватнпста на субјектпт 

(рабптникпт), тие мерки треба да бидат 

превземени наместп видеп надзпрпт.   

Рабптпдавецпт треба да ги има вп предвид пснпвните начела за заштита на личните ппдатпци кпи треба да 

бидат испплнети при впведуваоетп на видеп надзпрпт. 
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V. ПСТВАРУВАОЕ НА ПРАВАТА НА СУБЈЕКТПТ (ГРАДАНИНПТ)  
 

Вп демпкратските ппштества, граданите (субјектите на лични ппдатпци) имаат правп да гп пстваруваат свпетп 

правп на слпбпднп движеое без притпа да се ппдлпжни на прекумернп психплпшки услпвуваое вп пднпс на 

нивнптп движеое и пднесуваое какп и да не бидат предмет на детален надзпр какп штп е следеоетп на 

нивнптп движеое и/или активираое на „аларми“ базирани на спфтвери кпи автпматски гп „детектираат“ 

навпднптп спмнителнп пднесуваое на ппединците без никаква чпвечка интервенција – за сметка на 

непрпппрципналната примена на видеп надзпрпт пд некпи пргани вп брпјни јавни и/или јавнп дпстапни 

прпстпри.  

Правата на граданите се дефинирани вп ЗЗЛП, вклучувајќи гп правптп за прптивеое за пбрабптка на лични 

ппдатпци за специфични цели, прптивеое на пренпспт на личните ппдатпци дп третп лице, пристапуваое и 

изменуваое на ппдатпците кпи не се тпчни, да се бара бришеое или блпкираое на ппдатпците за кпи не ппстпи 

закпнска пснпва за пбрабптка, прптивеое за пбрабптка на ппдатпците за различни цели пд пнаа за кпја биле 

спбрани. За испплнуваое на пвие права вп прва инстанца пдгпвпрен е кпнтрплпрпт или пдгпвпрнптп лице кај 

кпнтрплпрпт.           

Пдгпвпрнптп лице/пфицерпт за заштита на личните ппдатпци мпра да имплементира прпцедури кпи ќе им 

пвпзмпжат на граданите да ги испплнат свпите права кпи се утврдени вп закпнпт на еднпставен, брз и ефикасен 

начин, кпј не предизвикува непптребнп пдлпжуваое или трпшпк, какп и пстваруваое придпбивка за 

пдгпвпрнптп лице. 

Дпкплку пдгпвпрнптп лице/пфицерпт за заштита на личните ппдатпци утврди дека спгласнп закпн 

пстваруваоетп на правата на граданите не е пправданп, треба да ги инфпрмира граданите за причините кпи 

дпвеле дп тпа решение.   

VI. НЕКПЛКУ ПРАКТИЧНИ ПРАШАОА  

Вп спгласнпст сп вппбичаената пракса вп ЕУ какп и преппраките на Еврппскипт Супервизпр за заштита на 

личните ппдатпци (EDPS), ДЗЛП истп така дава спвети за некпи практични прашаоа кпга станува збпр за 

ппставуваое на видеп надзпр. Пснпвнипт принцип кпј треба да гп ппчитува секпј вршител на видеп надзпр е 

минимизираоетп на влијаниетп врз приватнпста и другите фундаментални права и правна интереси на пние 

кпи се ппд видеп надзпрпт. Сппдветнпста на секпе решение треба да се пптврди и препцени пд пваа гледна 

тпчка.  

Ппставенпст на камерите 

Еден пд клучните аспекти на видеп надзпрпт е ппставуваое на камерите и нивните технички параметри. 

Камерата треба да биде така ппставена штп ќе гп минимизира вршеоетп на видеп надзпр на прпстпрпт кпј е 

нерелевантен за испплнуваое на целта/ите. На пример, кпга камерата е ппставена сп цел да се врши надзпр над 

влезпт на зградата, треба да се пбезбеди дека камерата не гп снима и спседнипт прпстпрпт или спседните 

згради. Друг пример е – кпга камерата е ппставена вп внатрешни прпстприи истата смее да биде наспчена и да 

снима прпстпри кпи се релевантни за пбезбедуваоетп заштита на пример, нп не и пкплните прпстприи кпи се 

сметаат за приватни (тпалети, кујни, спби за пдмпр, спблекувални итн.)   
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Брпј на камери  

Брпјпт на камерите кпи гп спчинуваат системпт на видеп надзпр 

зависи пд гплемината на прпстпрпт на кпј се врши видеп 

надзпр, гплемината на пбјектите, нивптп на причината за 

безбеднпст и некплку други фактпри. Преппрачливп е да се 

инсталираат ист вид на камери кпи се сппдветни на системпт за 

видеп надзпр. Кпга брпјпт на ппставени видеп камери е 

непрпппрципнален вп пднпс на целта тпгаш ризикпт за 

верпјатнпста на влијаниетп врз приватнпста и другите 

фундаментални права се згплемува. Преппрачливп е да се 

лимитира брпјпт на камери пнплку кплку штп се дпвплни за да 

се испплни целта на видеп надзпрпт. Брпјпт, ппставенпста и 

видпт на камерите треба да се вклучат вп Правилникпт за 

вршеое на видеп надзпр на кпнтрплпрпт.       

 

Време на вршеое на видеп надзпрпт 

Времетп кпга камерите пд видеп системпт се ппставени да 

снимаат, треба да биде ппставенп на начин да гп 

минимизира вршеоетп надзпр за времетп кпе не е 

релевантнп за испплнуваое на целта/ите. На пример, акп 

целта на видеп надзпрпт е безбеднпста, кпга е мпжнп, 

времетп на вршеое на видеп надзпр треба да биде 

ппставенп кпга ппстпи ппгплема верпјатнпст за 

ппјавуваое на прпблемите за безбеднпста. Снимаоетп 

самп ппсле рабптнптп време или за време на викенди 

мпже да биде дпвплнп за испплнуваое на целта.    

 

Резплуција и квалитет на сликата    

Резплуцијата и квалитетпт на сликата мпра да биде сппдветна на целта заради кпј е ппставен видеп надзпрпт. 

Различните цели бараат различен квалитет на снимките. На пример, кпга идентификацијата на ппединците е 

клучнипт пчекуван резултат, тпгаш параметрите на резплуцијата на камерите, ппдесуваоата (сетираоата) на 

дигиталнипт систем, лпкацијата, растпјаниетп, светлпста и некпи други фактпри треба да бидат земени вп 

предвид така штп резултатпт на квалитетпт на сликата да биде дпвплен за идентификација. Пд друга страна пак, 

акп идентификацијата на ппединците не е примарната цел на системпт за видеп надзпр, тпгаш параметрите на 

резплуцијата на камерата треба да бидат ппставени така штп снимките не би спдржеле преппзнатливи слики пд 

ликпвите на ппединците.  
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VII. Дирекција за заштита на личните ппдатпци  
 

Вп најширпка смисла, Дирекцијата за заштита на личните ппдатпци е пдгпвпрна за 

правилнп спрпведуваое на Закпнпт за заштита на личните ппдатпци. Пва значи 

дека Дирекцијата се грижи за заштита на личните ппдатпци на граданите и ги штити 

нивните права 

 

Пваа улпга Дирекцијата ја врши преку: 

 ппстапуваое пп бараое на граданите за утврдуваое на ппвреда на правптп на заштита на нивните ппдатпци 

преку инспекција;  

 спрпведуваое на инспекција пп службена дплжнпст да се прпвери дали прпписите за заштита на 

ппдатпците се спрпведуваат правилнп  

Сепак, треба да се наппмени дека Дирекцијата нема самп репресивна улпга -  да ги решава прпблемите кпга ќе 

се ппјават. Наместп тпа, улпгата на Дирекцијата е да ги заппзнае граданите пд ппблиску сп нивните права. Пваа 

улпга, Дирекцијата ја практикува, а пвие прирачници се наменети за ппдпбруваое на знаеоата(ппзнаваоата) на 

граданите за нивните права за заштита на личните ппдатпци. 

Какп да ппднесете бараое за заштита на личните ппдатпци?  

Тпа е мнпгу леснп и еднпставнп. Секпгаш кпга некпј верува дека нејзинптп/негпвптп правп на заштита на 

личните ппдатпци е ппвреденп и има некпи факти или дпкази за ппвреда преку вршеое на видеп надзпр, 

истите мпжат да ги дпстават дп Дирекцијата за заштита на личните ппдатпци преку: 

 Бараое за утврдуваое на ппвреда на правптп на заштита на личните ппдатпци или 

 Иницијатива дп Дирекцијата за вршеое на инспекција (надзпр) над вршеоетп на видеп надзпр пд страна на 

кпнтрплпрпт. 

Сп цел да се плеснат пвие ппстапки, Дирекцијата има дпнесенп пбрасци за Бараое и Иницијативата за вршеое 

на инспекција, кпи се пбјавувани на веб страницата на Дирекцијата (www.privacy.mk/prijavi zloupotreba). 

Пп пппплнуваое на пптребните инфпрмации вп Бараоетп или Иницијативата за вршеое на инспекциски надзпр 

истите мпжат леснп да се ппднесат на е-меил адресата contact@dzlp.mk, contact@privacy.mk или пп ппшта . 

Целата ппстапка е вп детали пбјаснета на веб - страницата на Дирекцијата www.privacy.mk/prijavi zloupotreba). 

 

http://www.privacy.mk
http://www.privacy.mk
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FAQs – Честп ппставувани 

прашаоа 
1. Зпштп ппдатпците пд видеп надзпрпт 
пптпадаат ппд правнипт режим за заштита 
на личните ппдатпци? 

Мпраме да ја земеме вп предвид дефиницијата за лични 
ппдатпци дадена вп Директивата (95/46/ЕК) и Закпнпт за 
заштита на личните ппдатпци. Вп истите личните ппдатпци 
се дефинирани какп „секпја инфпрмација кпја се пднесува за 
идентификуванп физичкп лице или физичкп лице кпе мпже 
да се идентификува (`субјект на лични ппдатпци`); лице кпе 
мпже да се идентификува е лице чиј идентитет мпже да се 
утврди директнп или индиректнп, ппсебнп врз пснпва на 
матичен брпј на граданинпт или врз пснпва на еднп или 
ппвеќе пбележја специфични за негпвипт физички, 
физиплпшки, ментален, екпнпмски, културен или спцијален 
идентитет“. 
 
Пва вп пракса значи дека ппдатпците (сликите/снимките) 
спбрани при вршеоетп на видеп надзпрпт се сп иста 
суштина – преку нив мпже да се идентификуваат ппединците 
(директнп или индиректнп). Лпгична ппследица би била 
дека таквите ппдатпци (дпбиени пд вршеое на видеп 
надзпр) мпра да бидат сппдветнп заштитени вп спгласнпст 
сп правнипт режим за заштита на личните ппдатпци.    

 
2. Дали самп ппстпјанптп вршеое на видеп 
надзпр спада ппд ппсегпт на правните пбврски 
утврдени вп закпн? 

Не, правните пбврски се применуваат и важат и тпгаш кпга 
видеп надзпрпт се кпристи на ad hoc пснпва.  

 
3. Какп да се пдбере сппдветна леќе на 
камерата?  

Леќите на камерите кпи се кпристат вп системпт за вршеое 
на видеп надзпр мпра да бидат сппдветни на изјавената цел. 
Акп е пптребна камера за надзпр на склад, и пптребнп е да 
се види кплку штп е мпжнп ппвеќе, би требалп да се кпристи 
леќа пд 2.8 mm – 4 mm (ширпк агпл). Медутпа, дпкплку е 
пптребнп да надгледува лимитиран прпстпр (какп влезна 
врата, ппглед пд блиску на предмет итн.) треба да се кпристи 
8mm леќа. Сппдветните камери за видеп надзпрпт зависат 
пд некплку параметри, леќата на камерата да се прилагпди 
вп спгласнпст сп целта заради кпја се кпристи.      

 

 
 
 
 

 
 
4. Штп е CCTV (систем за видеп надзпр сп 
затвпренп кплп на телевизиски камери)? 

CCTV се пднесува на видлив или таен видеп систем наменет 
самп за пграничен брпј на гледачи. Вп CCTV снимките мпжат 
да се гледаат или снимаат, нп не и да се емитуваат. Првичнп 
е развиен за безбеднпсни цели вп банките и казината; 
медутпа денеска е развиен дп степен каде штп е еднпставен 
и евтин за да се кпристи вп Системи за безбеднпст на дпмпт 
и за секпјдневен надзпр. Ппкпнкретнп, CCTV е систем за 
телевизиски пренпс вп кпј претхпднп снимени сигнали и 
снимки направени вп живп се праќаат преку затвпрен круг 
дп пграничени и пднапред ппределени групи на приматели, 
пбичнп какп кпдирани радип сигнали кпи се декпдираат вп 
мпментпт на прием. CCTV се јавува вп различни фпрми и има 
ширпк спектар на апликации пд ппдпбруваое на сликите за 
делумнп слепите дп пренпс пднпснп пренесуваое на емисии 
пд принциппт „плати па гледај“. Иакп каблпвската 
телевизија е технички еден вид на фпрма на CCTV, пвпј 
термин се кпристи за да се ппишат системи сп ппспецифични 
апликации пткплку стандарднптп емитуваое или каблпвска 
телевизија.        
 

5. Штп значи „далечинскп“ вршеое на надзпр?  

Мпжнпста да се врши надзпр на дпмпт или делпвните 
прпстприи пд различни „далечни“ лпкации се нарекува 
„Мпжнпст за далечинскп вршеое на видеп надзпр“. Сп пвие 
системи мпже да се врши „далечински“ надзпр на пдредена 
лпкација преку интернет.  

 

6. Од штп се спстпјат пснпвните системи за 
вршеое на видеп надзпр?  

Пснпвнипт систем се спстпи пд надвпрешни или внатрешни 
камери вп бпја кпи се ппврзани дп централен дигитален 
видеп рекпрдер (DVR) лпциран на местптп на вршеое на 
видеп надзпрпт. Рекпрдерпт мпже да чува ппдатпци сп 
денпви, недели или месеци зависнп пд ппциите. Самите 
камери мпжат да имаат мпжнпст да снимаат преку ден или 
преку нпќ. Камерите мпжат да бидат „фиксни“ наспчени кпн 
пднапред ппределен прпстпр или „ппдвижни“ – автпматски 
да патрплираат гплем прпстпр преку pan-tilt-zoom 
карактеристики кпи се дефинирани пд кприсникпт. Снимките 
мпжат да се гледаат внатрешнп преку мпнитпр, кпмпјутер и/
или ппвеќетп кабелски телевизии или сателитски уреди. 
Надвпрешнп, вп системпт за видеп надзпр мпже да се 
пристапи пд секаде вп светптп преку интернет. Некпи 
системи даваат мпжнпст да се гледаат и преку паметните 
телефпни (iPhone, Blackberry, итн.)     

 

 
 

 

 



   

www.privacy.mk 
Email:info@dzlp.mk; info@privacy.mk; contact@dzlp.mk и contact@privacy.mk  

Тел: ++ 389 (2) 3230 635  

Факс: ++ 389 3230 635  

Д
И

Р
ЕК

Ц
И

ЈА
 З

А
 З

А
Ш

ТИ
ТА

 Н
А

 

Л
И

Ч
Н

И
ТЕ

 П
П

Д
А

ТП
Ц

И
  

mailto:info@dzlp.mk
mailto:info@privacy.mk
mailto:contact@dzlp.mk
mailto:contact@privacy.mk

