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ТОЛКОВЕН РЕЧНИК НА НАЈЧЕСТО УПОТРЕБУВАНИ ИЗРАЗИ 
 

Член 2 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република 

Македонија” бр. 7/2005) и измените и дополнувањата на Законот („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 135/11, 43/15 и 153/15) го дефинира 

значењето на следниве поими: 

 

1. ''Личен податок'' е секоја информација која се однесува на идентификувано 

физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува, а лице кое може да 

се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, 

посебно врз основа на матичен број на граѓанинот или врз основа на едно или 

повеќе обележја специфични за неговиот физички, физиолошки, ментален, 

економски, културен или социјален идентитет.  

 

2. "Обработка на личните податоци" е секоја операција или збир на операции што 

се изведуваат врз лични податоци на автоматски или друг начин, како што е: 

собирање, евидентирање, организирање, чување, приспособување или промена, 

повлекување, консултирање, употреба, откривање преку пренесување, објавување 

или на друг начин правење достапни, изедначување, комбинирање, блокирање, 

бришење или уништување. 

  

3. "Збирка на лични податоци" е структурирана група лични податоци која е 

достапна согласно со специфични критериуми, без оглед дали е централизирана, 

децентрализирана или распространета на функционална или географска основа.  

 

4. "Субјект на лични податоци" е секое физичко лице на кое се однесуваат 

обработените податоци.  

 

5. "Контролор на збирка на лични податоци" е физичко или правно лице, орган 

на државната власт или друго тело, кое самостојно или заедно со други ги утврдува 

целите и начинот на обработка на личните податоци (во натамошниот текст: 

контролор). Кога целите и начинот на обработка на личните податоци се утврдени 

со закон или друг пропис, со истиот закон, односно пропис се определуваат 

контролорот или посебните критериуми за негово определување. 
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6. "Обработувач на збирка на лични податоци" е физичко или правно лице или 

законски овластен орган на државната власт кое ги обработува личните податоци за 

сметка на контролорот. 

 

7. "Трето лице" е секое физичко или правно лице, орган на државната власт или 

друго тело, кое не е субјект на лични податоци, контролор, обработувач на збирка 

на лични податоци или лице кое под директно овластување на контролорот или 

обработувачот на збирка на лични податоци е овластено да ги обработува 

податоците.  

 

8. „Корисник" е физичко или правно лице, орган на државната власт или друго тело 

на кое му се откриваат податоците.  

 

9. "Согласност на субјектот на лични податоци" е слободно и изречно дадена 

изјава на волја на субјектот на лични податоци со која се согласува со обработката 

на неговите лични податоци за однапред определени цели. 

 

10. "Посебни категории на лични податоци" се лични податоци кои го откриваат 

расното или етничко потекло, политичко, верско, филозофско или друго уверување, 

членството во синдикална организација и податоци што се однесуваат на здравјето 

на луѓето, вклучувајќи ги и генетските податоци, биометриски податоци или 

податоци кои се однесуваат на сексуалниот живот.  

 

11. „Трета земја“ е земја која не е членка на Европската унија или не е членка на 

Европскиот економски простор. 

 

Останати поими употребени во овој Извештај 

 

12. Најзначајни меѓународни акти со кои се регулира правото на приватност: 

Универзалната Декларација за човековите права, Европската Конвенција за 

човековите права и Меѓународен Пакт за граѓански и политички права. 

 

13. Правото на приватност во Уставот на Република Македонија: опфаќа 

неколку основни права: на секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на 

приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и на угледот; на 
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секој граѓанин му се гарантира неповредливост на домот; притоа, правото на 

неповредливост на домот може да биде ограничено единствено со судска одлука 

кога е во прашање откривање или спречување на кривични дела или заштита на 

здравјето на луѓето; се гарантираат сигурноста и тајноста на личните податоци; се 

гарантира слободата и тајноста на писмата и на сите други облици на комуникација; 

од ова право може да се отстапи само врз основа на судска одлука и во соодветна 

законска постапка. 

 

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ 

 

ЕДПС Европски орган за заштита на личните податоци 

ДЗЛП Дирекција за заштита на лични податоци 

ЕК  Европска комисија  

ЕУ  Европска унија  

МВР Министерство за внатрешни работи 

МОН 

МФ 

Министерство за образование и наука 

Министерство за финансии 

МЕ 

МЗШВ 

МП 

ФЗОМ  

РМ 

Министерство за економија 

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство 

Министерство за правда 

Фонд за здравствено осигурување на Македонија 

Република Македонија 

БРО 

ЈО 

Биро за развој на образованието 

Јавно обвинителство 

НВО  

ЕНЕР  

МИОА  

Невладина организација  

Единствен електронски регистар на прописи 

Министерство за информатичко општество и администрација 

МТСП Министерство за труд и социјална политика  
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1. ВОВЕД   

1.1 Правна рамка, статус и седиште 

 

Со Законот за заштита на личните податоци од 2005 година (“Службен 

весник на Република Македонија” бр. 7/2005), предвидено е основање на Дирекција 

за заштита на личните податоци, која ќе биде надлежна за вршење надзор над 

законитоста на преземените активности при обработување на личните податоци и 

нивната заштита на територијата на Република Македонија. 

Во Република Македонија правото на заштита на личните податоци е 

гарантирано во член 18 од Уставот на Република Македонија од 1991 година: “Се 

гарантираат сигурноста и тајноста на личните податоци. На граѓаните им се 

гарантира заштита од повреда на личниот интегритет што произлегува од 

регистрирањето на информации за нив преку обработка на податоците”, додека 

правото на приватност е нормирано во член 17, 25 и 26 од Уставот.  

Законот за заштита на личните податоци (“Службен весник на Република 

Македонија” бр. 7/2005) и измените и дополнувањата на Законот („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 135/11, 43/14 и 153/15) е целосно 

усогласен со Директивата на Европскиот парламент и Советот 95/46/EC.  

Законската рамка за заштита на личните податоци во Република Македонија 

ја надополнува и Законот за ратификација на Конвенцијата на Совет на Европа 

бр.108/81 за заштита на физичките лица во поглед на автоматската обработка на 

личните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2005), 

ратификувана на 24.03.2006 година, а стапи на сила на 01.07.2006 година. 

Собранието на Република Македонија во 2007 го ратификуваше и Дополнителниот 

Протокол на Конвенцијата во врска со надзорните тела и прекуграничниот пренос на 

податоците. 

По ратификацијата на Дополнителниот Протокол во 2008 година, донесен е 

Законот за измени и дополнувања на Законот за заштита на личните податоци 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/09), со  цел  зајакнување  на  

надзорната  функција  на  Дирекцијата за заштита на личните податоци и 

доусогласување на националната регулатива со правото на ЕУ.  

Во 2010 година направени се втори измени на Законот за заштита на личните 

податоци („Сл. весник на РМ“ бр. 124/10) со кои се обезбеди сообразување на 

законодавството и спроведување на законите, транспонирање на правото на 
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Европската Унија, усогласување на Законот за заштита на личните податоци со 

националното законодавство на Република Македонија и воспоставување на 

поефикасен систем на заштита на личните податоци. Последните измени на 

Законот за заштита на личните податоци беа во насока на усогласување со Законот 

за административни службеници, Законот за општа управна постапка и Законот за 

прекршоци.  

Правото на заштита на личните податоци и правото на приватност се 

различни човекови права. Поради големото значење на приватноста за поединецот, 

во најголемиот дел од земјите во светот ова право е регулирано со Уставот како 

највисок конститутивен акт на државата, каков што е случајот и со Република 

Македонија.  

Во нашиот Устав, во делот посветен на Граѓанските и политичките слободи и 

права, се опфатени неколку човекови права кои се компоненти на правото на 

приватност, бидејќи приватноста е поширок, сложен концепт, односно сублимат на 

неколку поединечни права. Во таа смисла, важно е да се споменат следните права: 

 На секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на 

приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот (член 

25). 

 На секој граѓанин му се гарантира неповредливост на домот. Правото 

на неповредливост на домот може да биде ограничено единствено  со судска 

одлука кога во прашање е откривање или спречување на кривични дела или 

заштита на здравјето на луѓето (член 26). 

 Се гарантира слободата и тајноста на писмата и на сите други облици 

на комуникација. Од ова право може да се отстапи само врз основа на судска 

одлука и во соодветна законска постапка (член 17). 

Издигнувањето на правото на приватност на ранг на уставно загарантирано 

човеково право укажува на огромното значење на ова право за поединецот, кое со 

себе носи определени права/овластувања и обврски/одговорности и тоа како за 

поединецот-носител на правото, така и за останатите поединци, но и за државата и 

нејзините институции.  

Приватноста претставува едно од фундаменталните човекови права, 

утврдено и регулирано со најзначајните меѓународни правни акти меѓу кои: 

Универзалната Декларација за човековите права, Европската Конвенција за 

човековите права и Меѓународниот Пакт за граѓански и политички права. Согласно 

Универзалната Декларација за човековите права, акт на најголемата глобална 
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меѓународна организација -ООН: „Никој не смее да биде изложен на произволно 

вмешување во неговиот приватен и семеен живот, домот или преписката, ниту пак 

на напади врз неговата чест и углед. Секој има право на законска заштита против 

таквото мешање или напади.“  

Во членот 8 од Европската Конвенција за човекови права, според која:  „Секој 

човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, на домот и на 

преписката. Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, 

освен ако тоа мешање е предвидено со закон и ако претставува мерка потребна во 

едно демократско општество, која е во интерес на националната и јавната 

безбедност, на економската благосостојба на земјата, за спречување на безредија 

или криминал, за заштита на здравјето или моралот, или за заштита на правата и 

слободите на другите.“  

Република Македонија пристапи кон Конвенцијата за заштита на човековите 

права и основни слободи на Совет на Европа во 1995 и ја ратификуваше на 10 

април 1997 година, со што се надополни законската рамка за заштита на човековите 

права и основни слободи. 

Дирекцијата за заштита на личните податоци е основана на 22 јуни 2005 

година, кога е именуван првиот директор со Одлука на Собранието на Република 

Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/05). 

Дирекцијата е самостоен и независен орган со својство на правно лице. 

Ваквиот статус и обезбедува независност во однос на органите на извршната, 

законодавната и судската власт, како и во однос на органите на локалната власт. 

Со Дирекцијата раководи директор, кој го именува и разрешува Собранието 

на Република Македонија, во процедура која ја води Комисија за именување при 

Собрание на РМ, по пат на објава на јавен оглас, за период од 5 години со право на 

повторен избор. Директорот има заменик кој го именува и разрешува Собранието на 

предлог на Комисија за именување за период од 5 години. За својата работа 

директорот и неговиот заменик одговараат пред Собранието. 

Директорот доставува Годишен извештај за работата на Дирекцијата до 

Собранието на Република Македонија. По потреба и по барање на Собранието на 

Република Македонија, директорот доставува и дополнителен извештај. Директорот 

ги донесува и сите одлуки и решенија во врска со работата на Дирекцијата. 

Дирекцијата е со седиште на: бул. „Гоце Делчев“ бр. 18, зграда на МРТВ, 14 

кат, Скопје.   
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1.2 Надлежности 

 

Дирекцијата за заштита на личните податоци е креатор на политика за доследно 

спроведување на прописите за заштита на личните податоци на национално ниво, а 

особено: 

 Подготвува и донесува подзаконски акти поврзани со спроведување на 

прописите за заштита на личните податоци;  

 Дава мислења по предлог-закони од различни области,  

 Дава мислење по подзаконски акти на контролори во областа на заштитата 

на личните податоци; 

 Развива политики и дава насоки во врска со заштитата на личните податоци 

на национално ниво; 

 Дава мислење по предлози на кодекси на однесување што се однесуваат на 

заштитата на личните податоци; 

Законитост и правичност при обработката на личните податоци 

 Врши надзор над законитоста на обработката на личните податоци согласно 

одредбите од Законот за заштита на личните податоци; 

 Издава претходно одобрение за обработка на лични податоци; 

 Издава натамошна забрана за обработка на личните податоци на 

контролорот;  

Орган надлежен за водење регистар и евиденции  

 Води Централен регистар на збирки на лични податоци за контролори и 

обработувачи; 

 Води евиденција за извршен пренос на лични податоци во други држави; 

 Издава одобрение за пренос на личните податоци во други држави; 

Промотор/чувар на правото за заштита на личните податоци  

 Постапува по иницијативи од граѓани за вршење инспекциски надзор;  

 Одлучува по поднесени барања за утврдување на повреда на правотоз 

заштита на личните податоци; 

 Постапува по претставки од физички лица во поглед на незаконитост при 

обработка на нивни лични податоци; 

 Континуирано врши едукација на контролори и обработувачи и дава стручна 

помош по нивно барање; 

 Води прекршочна постапка преку Комисија за одлучување по прекршок во 

согласност со закон; 



 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА   
  ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО 2015 ГОДИНА 

 
       
    www.privacy.mk                                                                     „Секој има право на приватност“ 
  
 

10 
 
 

Единствен национален орган надлежен за спроведување на прописите во областа 

на заштита на личните податоци  

 Постапува по барања на надзорни тела во областа на заштитата на личните 

податоци на други држави во врска со извршувањето на нивните активности 

преку правна помош на територијата на Република Македонија; 

 Остварува меѓународна соработка со други органи и тела за заштита на 

лични податоци, учествува во работата на меѓународните работни тела и 

институции;  

Врши други работи утврдени со закон. 
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2. ПОЛИТИКИ НА УПРАВУВАЊЕ И СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ  

2.1 Стратегија на работењето  

Следејќи ги стратешките приоритети за работа за 2015 година, беа донесени 

годишните документи за работа на Дирекцијата и истите беа објавени на веб-

страницата на Дирекцијата: Годишна програма за вршење на инспекцискиот надзор 

за 2015 година,, и Годишна програма за обука, а тековно се објавувани и месечните 

планови за вршење инспекциски надзори во текот на 2015 година. На тој начин, 

Дирекцијата се препознава како субјект којшто своето работење го заснова на 

професионално, организирано и транспарентно следење на работата од страна на 

сите инволвирани субјекти и засегнати страни при спроведувањето на стратешките 

приоритети, како и поставување на јасни определби за работа во текот на целата 

година.  

Основните развојни политики на Дирекцијата за заштита на личните 

податоци година беа целосно во насока на спроведување на стратешките 

приоритети и цели за обезбедување на законитост и правичност во обработката на  

личните  податоци,  како и обезбедување транспарентен и ефикасен систем на 

остварување на правото на заштитата на личните податоци на секој граѓанин. 

Во таа насока, посебно внимание беше посветено на остварување на повеќе 

форми на соработка, повеќе иницијативи за промена на перцепција на правото на 

приватност и правото на заштита на личните податоци.  

2.2 Анализа на работењето  

Професионалното работење значи и поставување на мерен механизам за 

следење и проценка на степенот на реализирани активности во текот на 

извештајната година кое Дирекцијата го обезбедува преку анализа на 

реализираните активности по истекот на годината, кои подлежат на механизам на 

континуирано следење, мерење на ефикасност и управување со квалитет, во 

согласност со ISO 9001:2008 стандардите. Резултатите од проверката на системот 

за менаџмент со квалитет во извештајот од преиспитување на системот за 

ушравување со квалитет на 21.12.2015 потврдија дека системот за менаџмент со 

квалитет во организацијата е во согласност со стандардот ISO 9001:2008, поради 

што беше предложено од страна на ревизорот да се продолжи QA сертификатот.  
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Политиката на управување со квалитет значи и професионално и правилно 

поставување на процедури за работа. Дирекцијата за заштита на личните податоци, 

работи согласно барањата на меѓународниот стандард EN ISO 9001:2008, каде што 

во извештајниот период беа ревидирани и подобрени поставените процедури за 

работа во сите сегменти, механизмите за мерење ефикасност, како и 

документацијата која треба да се продуцира. Воедно, утврдени беа  На тој начин 

Дирекцијата за заштита на личните податоци остварува значаен чекор напред кон 

градење на имиџ на веродостоен, независен субјект кој води грижа и за квалитетно 

стратешко управување, како и за професионализација на услугите кои ги дава. Во 

таа насока, беше објавен и Извештајот за ефикасноста и ефективноста на системот 

на финансиско управување и контрола и внатрешна ревизија кај Дирекцијата за 

заштита на личните податоци.    

Истовремено, согласно Извештајот за посетеност на Facebook и веб-

страната на Дирекцијата за заштита на личните податоци, утврдено е дека 

планираните активности од Комуникациската стратегија за 2015 година се во целост 

исполнети, имајќи го предвид зголемувањето од 30% на посетеноста на ФБ 

профилот на Дирекцијата за заштита на личните податоци, како и околу 30% 

зголемување на посетеноста на веб-страната на ДЗЛП, само во последните три 

месеци од 2015 година.  

2.3 Човечки ресурси и администрација  

Во Правилникот за систематизација на работните места во Дирекцијата за 

заштита на личните податоци бр.01-981/1 од 31.03.2015 година утврдени и опишани 

се вкупно 43 работни места на административните службеници (државни), 

распоредени по организациони единици согласно Правилникот за внатрешна 

организација на Дирекцијата за заштита на личните податоци број 01-980/1 од 

31.03.2015 година, од кои пополнети се 24 работни места. 

Бројот на пополнети работни места во Дирекцијата за заштита на личните податоци 

заклучно со ден 31.12.2015 година е вкупно 26, распореден на следниот начин: 

‐ 23 работни места на административните службеници (државни) 

‐ 2 работни места на помошно-технички лица, 

‐ 1 лице на определено време. 

Во текот на 2015 година се вработени три лица и тоа: раководител на 

одделение, советник и  извршител за извршување на работни задачи во 
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Одделението за Европска интеграција, програмирање, реализација, следење и 

проценка на проекти во Секторот за Европска интеграција, проекти и меѓународна 

соработка поради привремено зголемен обем на работа на определено време за 

период до 31.12.2015 година. 

 

ТАБЕЛА БР. 1 

Полова структура на вработени  

 

                                                  

 

ТАБЕЛА БР. 2  

Старосна граница на вработени 

25‐34

35‐44

45‐54

55‐65

 

Посебно внимание беше посветено кон спроведување и зајакнување на 

капацитетите на управување со работните процеси и прилагодување на 

внатрешната организација согласно потребите на утврдената динамика на 

работењето. Стручното оспособување и усовршување се спроведува врз основа на 

однапред донесена Годишна програма за обуки на државните службеници на 

Дирекцијата.  

Во 2015 година се организираа специјализирани обуки финансирани од 

проектот „Континуирана поддршка за унапредување на системот за заштита на 

личните податоци” и тоа на следните теми:  

65% 35% 
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“Penetrations testing and vulnerability screening/ Risk Management” (13.10.2015 

година) и “Web applications and mobile devices security” (27.10.2015 година)  - 

вклучени 14 лица на обуката;  

‐ Обука за ментори – 14 лица  

‐ Систем за управување со учење – 14 лица  

‐ Основи на ЕУ, Управување со човечки ресурси – 14 лица  

‐ Укажување помош на граѓани кои што имаат одреден вид и степен на 

попреченост – 14 лица 

Исто така беше спроведена и генеричка обука на тема ,,Уметност на 

комуницирање” за сите административни службеници финансирана од страна на 

Дирекцијата за заштита на личните податоци. 

Во 2015 година вработените учествуваа вкупно на 10 обуки (генерички и 

специјализирани обуки) 

ТАБЕЛА БР. 3 

 

  Oбуки во 2Обуки во 2обуки во 20обуки во 2Обуки во 

Обуки за вр 7 17 19 27 28
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 ТАБЕЛА БР. 4 

Година Број на обуки 

2010  7 

2011 17 

2012 19 

2013 27 

2014 28 

2015 10 
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Во рамки на своето работење, Дирекцијата за заштита на личните податоци 

постапува и по интерните акти кои се донесени низ годините, кои се објавуваат 

редовно на веб страната.  

Согласно Правилникот за систематизација на работни места, Дирекцијата е 

организирана во три сектори, Сектор за инспекциски надзор, Сектор за правни и 

општи работи и Сектор за Европска интеграција, проекти и меѓународна соработка и 

Одделение за финансиски прашања.  
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ОРГАНОГРАМ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

 

Прилог 1 – Графички приказ на организацијата  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 
 

Одделение за финансиски прашања 
• Раководител на Одделение за финансиски 
прашања 

• Советник за буџетска координација 
• Советник за буџетска контрола 
• Советник, сметководител 
• Помлад соработник за пресметка и 
исплата на плати и благајничко работење 

Генерален секретар 

Заменик директор 
 

СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 
• Раководител на сектор за инспекциски 
надзор, главен инспектор за заштита на 
личните податоци  

• Помошник раководител на сектор за 
инспекциски надзор 

СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ 
• Раководител на сектор за правни и општи 
работи  

• Помошник раководител на сектор за 
правни и општи работи 

СЕКТОР ЗА ЕВРОПСКА 
ИНТЕГРАЦИЈА,ПРОЕКТИ И 
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 
• Раководител на сектор за Европска 
интеграција, проекти и меѓународна 
соработка 

Одделение за инспекциски надзор над 
јавниот сектор 
• Раководител на одделение за инспекциски 
надзор над јавниот сектор, виш инспектор 
за заштита на личните податоци над 
јавниот сектор  

• Советник, виш инспектор за заштита на 
личните податоци над јавниот сектор 

• Соработник, инспектор за заштита на 
личните податоци над јавниот сектор 

• Помлад соработник, инспектор за заштита 
на личните податоци над јавниот сектор 

• Самостоен референт, документарист 

Одделение за инспекциски надзор над 
приватниот сектор 
• Раководител на одделение за инспекциски 
надзор над приватниот сектор, виш 
инспектор за заштита на личните податоци 
над приватниот сектор  

• Советник, виш инспектор за заштита на 
личните податоци над приватниот сектор 

• Соработник, инспектор за заштита на 
личните податоци над приватниот сектор 

• Соработник за оперативно-логистичка 
поддршка 

• Помлад соработник, инспектор за заштита 
на личните податоци над приватниот 
сектор 
 

Одделение за нормативно-правни 
работи и постапување по предлози и 
претставки 
• Раководител на одделение за нормативно-
правни работи и постапување по предлози 
и претставки 

• Советник за нормативно-правни работи 
• Соработник за управување со човечки 
ресурси 

• Помлад соработник за општи работи 
• Помлад соработник за административно-
правни работи  

Одделение за Централен регистар, 
планирање, анализа, статистика, 
информатичка поддршка и општи 
работи 
• Раководител на одделение 
• Советник за Централен 
регистар,планирање,анализа и статистика 

• Помлад референт, доставувач 
• Домаќин 
• Хигиеничар 

Одделение за меѓународна 
соработка и односи со 
јавноста 
• Раководител на одделение 
• Советник за меѓународна 
соработка и односи со јавноста 

• Помлад соработник за стручно 
оперативна поддршка за 
меѓународна соработка и односи со 
јавноста 

• Помлад соработник, преведувач – 

Одделение за Европска 
интеграција,програмирање, 
реализација, следење и проценка 
на проекти 
 Раководител на одделение за 
Европска интеграција, 
програмирање, реализација, 
следење и проценка на 
проекти  

 Советник за европска интеграција 
и спроведување на проекти 

 Соработник за програмирање, 
реализација, следење и проценка 
на проекти 

 Помлад соработник за стручно 
оперативна поддршка за 
програмирање, реализација, 
следење и проценка на проекти 

 Помлад соработник за стручно 
оперативна поддршка за 
Европска интеграција и 
спроведување на проекти 
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3. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

3.1. Реализација на буџетот за 2015 година – СМЕТКА тип 637 
 

Завршната сметка за 2015 година за сметката 637 на Дирекцијата е прифатена на 

22.02.2016 година со следните показатели: 

Табела бр. 5 

 денари 

Вкупен буџет за 2015 година 17.844.000,00 

Остварен вкупен приход (трансфери од Буџетот на РМ) 17.143.170,00 

Остварени вкупни трошоци 17.143.170,00 

Нето вишок на приходите - добивка пред оданочување 0 

Данок од вишокот на приходите – добивката 0 

Нето вишок на приходите – добивка за пренос во наредната година 0 

 

Од вкупниот одобрен буџет на Дирекцијата за 2015 година во износ од 

17.844.000,00 денари, реализирани се 96,07%, односно 17.143.170,00 денари. Во 

однос на структурата на Буџетот со сите одобрени пренамени на средства во текот 

на 2015 година, 14.074.000,0 денари или 78,87% од средствата се однесуваат на 

основни плати и придонеси за социјално осигурување, a  3.770.000,00 денари или 

21,13% од средствата се однесуваат на стоки и услуги. 

Структура на вкупниот одобрен Буџет за 2015 година 401 - Основни плати

402 - Придонеси за социјално
осигурување

420 - Патни и дневни расходи

421 - Комунални услуги, греење,
комуникација и транспорт

423 - Материјали и ситен
инвентар

424 - Поправки и тековно
одржување

425 - Договорни услуги

426 - Други тековни расходи
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Табела бр. 6 - Преглед на реализација на финансиски средства по ставки во 

2015 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација на финансиски средства по ставки во 2015 година

401 - Основни плати

402 - Придонеси за социјално
осигурување

420 - Патни и дневни расходи

421 - Комунални услуги, греење,
комуникација и транспорт

423 - Материјали и ситен инвентар

424 - Поправки и тековно
одржување

425 - Договорни услуги

426 - Други тековни расходи

 

 

Ставка Буџет 2015 Реализација % на реализација 

401 10.224.000 9.907.432 96,90 

402 3.850.000 3.668.390 95,28 

420 410.000 335.692 81,88 

421 1.850.000 1.731.771 93,61 

423 250.000 239.885 95,95 

424 320.000 320.000 100 

425 620.000 620.000 100 

426 320.000 320.000 100 

Вкупно 17.844.000 17.143.170 96,07 
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Табела бр. 7 – Компаративен преглед на реализација на финансиски средства 

по ставки - 2015 година во однос на 2014 година 

Ставка Реализација 2014 Реализација 2015 
2015/2014 во 

проценти 

401 9.097.844 9.907.432 108,90 

402 3.364.970 3.668.390 109,02 

420 290.000 335.692 115,76 

421 1.616.478 1.731.771 107,13 

423 150.000 239.885 159,92 

424 190.000 320.000 168,42 

425 590.000 620.000 105,08 

426 425.000 320.000 75,29 

464 15.000 0 / 

485 0 0 / 

Вкупно 15.739.292 17.143.170 108,92 

 

Компаративен преглед на реaлизација на финансиски средства по 
ставки - 2014 година во однос на 2015 година
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3.2. Реализација на буџетот за 2015 година – СМЕТКА тип 631 
 

Завршната сметка за 2015 година за сметката од типот 631 на Дирекцијата е 

прифатена на 22.02.2015 година со следните показатели: 

табела бр. 8 

 денари 

Вкупен одобрен Буџет за 2015 година 5.300.000,00 

Приходи пренесени од претходна година 932.013,00 

Остварен вкупен приход 1.141.418,00 

Остварени вкупни трошоци 1.482.153,00 

Нето вишок на приходите - добивка пред оданочување 591.278,00 

Данок од вишокот на приходите – добивката 0,00 

Нето вишок на приходите – добивка за пренос во наредната година 591.278,00 

 

Дирекцијата за заштита на личните податоци по основ на обуки за заштита на лични 

податоци за заинтересирани обработувачи и контролори на лични податоци во 

текот на 2015 година оствари приход од 1.141.418,00 денари. 

 

Од вкупниот одобрен буџет на проектирани приходи на Дирекцијата за 2015 година 

во износ од 5.300.000,00 денари, реализирани се 27,97% односно 1.482.153,00 

денари. Во однос на структурата на одобрениот буџет 96,23% или 5.100.000,00 

денари од средствата се однесуваат на стоки и услуги, a 3,77 % или 200.000,00 

денари од средствата се однесуваат на капитални расходи. 
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Структура на вкупниот одобрен Буџет за 2015 година

420 - Патни и дневни расходи

421 - Koмунални услуги, греење,
комуникација и транспорт

423 - Материјали и ситен
инвентар

424 - Поправки и тековно
одржување

425 - Договорни услуги

426 - Други тековни расходи

480 - Купување на опрема и
машини

485 - Вложувања и нефинансиски
средства

 

Табела бр. 9 - Преглед на реализација на финансиски средства по ставки во 

2015 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставка Буџет 2015 Реализација % на реализација 

420 1.650.000 667.886 40,48 

421 1.050.000 0 0,00 

423 500.000 80.259 16,05 

424 300.000 271.477 90,49 

425 800.000 333.894 41,74 

426 800.000 48.449 6,06 

480 100.000 80.188 80,19 

485 100.000 0 0,00 

Вкупно 5.300.000 1.482.153 27,97 
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Табела бр. 10 – Компаративен преглед на реализација на финансиски средства 

по ставки - 2015 година во однос на 2014 година 

 

Ставка Реализација 2014 Реализација 2015 
2015/2014 во 

проценти 

420 999.016 667.886 66,85 

421 189.647 0 0,00 

423 63.748 80.259 125,90 

424 206.470 271.477 131,48 

425 650.000 333.894 51,37 

426 290.508 48.449 16,68 

480 58.116 80.188 137,98 

Вкупно 2.457.505 1.482.153 60,31 

 

Компаративен преглед на реaлизација на финансиски средства по 
ставки - 2014 година во однос на 2015 година
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3.3 Реализација на буџетот за 2015 година – СМЕТКА тип 785 
 

Завршната сметка за 2015 година за сметката од типот 785 на Дирекцијата е 

прифатена на 22.02.2016 година со следните показатели: 

Табела бр.11 

 денари 

Приходи пренесени од претходна година 17.180.941,00 

Остварен вкупен приход 17.180.941,00 

Остварени вкупни трошоци 16.047.756,00 

Нето вишок на приходите - добивка пред оданочување 1.133.185,00 

Данок од вишокот на приходите – добивката 0,00 

Нето вишок на приходите – добивка за пренос во наредната година 1.133.185,00 

 

Дирекцијата за заштита на личните податоци, по основ на договор за донациja со 

Норвешкото министерство за надворешни работи, во текот на 2015 година оствари 

вкупен приход од 17.180.926,00 денари, како прилив се пренесени од 2014 година 

по основ на договорот МАК-14-0014, за реализација на проектот „Континуирана 

поддршка за унапредување на системот за заштита на личните податоци“. 

 

Од вкупните приходи на располагање по основ на Договорите за донации за 2015 

година реализирани се 93,40%, односно 16.047.756,00 денари. Во однос на 

структурата на користењето на средствата, 95,71% или 15.359.796,00 денари од 

средствата се однесуваат на стоки и услуги, а 4,29% или 687.960,00 денари се 

однесуваат на капитални расходи. 

Структура на реализираните расходи за 2015 година

420 - Патни и дневни расходи

425 - Договорни услуги

426 - Други тековни расходи

480 - Купување на опрема и
машини

485 - Купување на мебел
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Табела бр. 12 - Преглед на реализација на финансиски средства по ставки во 

2015 година  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставка Реализација 

420 1.681.848,00 

425 12.482.500,00 

426 1.195.448,00 

480 204.460,00 

485 483.500,00 

Вкупно 16.047.756,00 
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4. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

4.1 Извршени инспекциски надзори   

Основна надлежност на Дирекцијата е вршење надзор над законитоста на 

преземените активности при обработка на личните податоци и нивната заштита на 

територијата на Република Македонија. Оваа надлежност на Дирекцијата е 

утврдена со членот 37 од Законот за заштита на личните податоци ("Службен 

весник на Република Македонија" бр. 7/05, 103/08, 124/10, 135/11, 43/14 и 153/15) и 

се имплементира преку инспекторите за заштита на личните податоци. За 

спроведување на инспекциски надзор во Дирекцијата за заштита на личните 

податоци организиран е посебен сектор - Сектор за вршење на инспекциски надзор 

со две одделенија (Одделение за вршење надзор во јавен сектор и Одделение за 

вршење надзор во приватен сектор).  

Инспекциските надзори се планираат на годишна основа, по области, со 

Програма која се донесува кон крајот на тековната година за наредната година, а се 

спроведува  преку месечни планови за инспекциски надзор во кои се прецизирани 

контролорите, збирките што се инспектираат и датата на отпочнување на 

инспекциските надзори. Годишната програма за 2015 и месечните планови за 

инспекциски надзор (јануари- декември 2015) се објавени на WEB страната на 

Дирекцијата за заштита на личните податоци www.dzlp.mk и www.privacy.mk.   

Вршењето на редовните инспекциски надзори се спроведува во прецизно 

утврдени законски и подзаконски рокови и постапка во текот на инспекцискиот 

надзор. Инспекторите во текот на вршењето на редовниот инспекцискиот надзор 

вршат и едукација на контролорите и обработувачите за правото за заштита на 

личните податоци.  

На интернет страната на Дирекцијата се објавени основни информации за 

спроведувањето на инспекциски надзор (редовни, вонредни и контролни) и се 

објавени обрасци за Иницијативата за покренување на инспекциски надзор и 

Барање за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци, за 

да им се олесни на граѓаните да поведат постапка доколку сметаат дека нивното 

право на приватност е повредено. Објавена е и Основната листа за проверка и 

насоки за нејзино потполнување, со која контролорите самите можат да утврдат 

дали доследно ги почитуваат одредбите од Законот за заштита на личните 

податоци. 
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Имено, статистичкиот преглед за 2015 година и компаративниот преглед за 

инспекцискиот надзор во последните пет години покажува континуитет во 

ефикасното спроведување на инспекциски надзори. 

ТАБЕЛА БР. 13  
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ТАБЕЛА БР. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во текот на извештајниот период за 2015 година извршени се вкупно 394 

инспекциски надзори, од кои 301 се во редовен инспекциски надзор, а 84 се 

вонредни инспекциски надзори и 9 контролни надзори. 

ТАБЕЛА БР. 15 Преглед на инспекциски надзор по вид на надзор 

Вид на надзор Бројка  

Редовни  301 

Вонредни 84 

Контролни 9  

Вкупно  394 

година Број на извршени 

инспекциски надзори  

2010 117 

2011 146 

2012 368 

2013 387 

2014 404 

2015 394  
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Табела бр. 16 Инспекциски надзор по месеци  

 

Врз основа извршената анализа на реализираните инспекциски надзори од 

страна на инспекторите и овластените лица на Дирекцијата за заштита на личните 

податоци во периодот од 01. јануари до 31. декември 2015 година добиени се 

следните показатели:   

 

Година 2015 

Редовни 

инспекциски 

надзори  

Вонредни 

инспекциски 

надзори 

Контролни  

инспекциски 

надзори  

Вкупно 

Месец  
број на надзори  број на надзори

број на 

надзори 

број на 

надзори

Јануари / 5 / 5 

Февруари 33 7 / 40 

Март 37 5 2 45 

Април 27 8 / 35 

Мај 55 6 / 61 

Јуни 36 4 / 40 

Јули  22 12 1 35 

Август  / 5 / 5 

Септември  23 6 2 31 

Октомври  22 7 2 31 

Ноември  24 11 / 35 

Декември  22 7 2 31 

Вкупно: 301 84 9 394 



 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА   
  ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО 2015 ГОДИНА 

 
       
    www.privacy.mk                                                                     „Секој има право на приватност“ 
  
 

28 
 
 

1. Од 01.01.2015 до 31.12.2015 година започнати се и извршени вкупно 394 

инспекциски надзори. Во текот на годината инспекциските надзори ги извршија 

9 инспектори и 3 овластени лица за вршење на инспекциски надзори.  

2. Од вкупно 394 инспекциски надзори, 301 се редовни инспекциски надзори, 84 

вонредни инспекциски надзори и 9 контролни инспекциски надзори.   

3. Од вкупно 301 редовни инспекциски надзори, 240 се извршени во јавниот 

сектор и 61 во приватниот сектор.  

4. Вонредни инспекциски надзори се извршени вкупно 84, од кои 24 во јавниот 

сектор и 60 во приватниот  надзор  

5. Контролни надзори во текот на 2015 година извршени се вкупно: 9, од кои 4 во 

јавниот сектор и 5 во приватниот сектор.  

‐ По 2 (два) вонредни инспекциски надзор извршени се контролни надзори и за 

истите се составени Записници.  

6. Во 2015 година поведени се 2 (две) прекршочни постапки.  

 

Редовни инспекциски надзори во текот на 2015  година се вршени во 

следните области: државни органи, образование, банкарство и штедилници, 

текстилна индустрија, телекомуникации, детска заштита, радиодифузија, сообраќај 

и други области, согласно Годишната програма за вршење инспекциски надзор. 

Вонредни инспекциски надзори кои се вршат по пријава, барање или согледување 

на инспекторот се вршени во областите: спорт, осигурување, видео надзор, 

трговија, телекомуникации и образование.  

Застапеноста на инспекциските надзори по области е дадена подолу. 

 

ТАБЕЛА БР. 17 - Преглед на извршен инспекциски надзор по области 

Области Вкупно 
Приватен 
сектор 

Јавен 
сектор  

Физичко 
лице  

Архивски материјал 4 3 1 0
Банкарство 3 3 0 0
Библиотекарство 15 0 15 0
Видео надзор 12 2 0 10
Детска заштита 42 6 36 0
Домување 6 3 0 3
Државни органи 9 0 9 0
Економија 3 3 0 0
Електронска трговија 0 0 0 0
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Здравство 15 11 3 1
Информатика 2 0 1 0
Јавни услуги 0 0 0 0
Јавни установи 3 1 2 0
Комунални услуги 6 0 6 0
Медиуми 9 7 1 1
Образование 145 2 143 0

Осигурување 16 16 0 0
Пензиско и инвалидско 
осигурување 4 2 2 0
Правосудство 4 0 3 1
Работни односи 2 1 1 0
Енергетика 4 3 1 0
Сообраќај 6 5 1 0
Социјална заштита 22 0 22 0
Спорт 6 3 3 0
Телекомуникации 9 8 1 0
Трговија и услуги 15 13 3 0
Туризам и угостителство 31 30 1 0
Финансии 1 1 0 0

ВКУПНО 394 123 255 16
 

Согласно законските одредби, но приоритетно на определбите од 

стратешките документи на Дирекцијата, основна заложба е потенцирање на 

превентивната улога на инспекцискиот надзор, користејќи ја можноста за обука и 

едукација на контролорите за обврските кои ги налага заштитата на правото на 

приватноста. Едукацијата на контролорите се врши согласно Правилникот за 

формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на 

едукацијата, како и начинот на водење на евиденцијата за спроведената едукација, 

донесен од директорот на Дирекцијата.  

4.2 Управни спорови и прекршочни постапки  
Во 2015 година поведени се 2 (две) прекршочни постапки.  

‐ Во периодот од 01.01. до 31.12.2015 година поведени се 5 (пет) управни 

спорови и за истите судската постапка е во тек.  

‐ Управни спорови со потврдено решение во корист на Дирекцијата за 

заштита на личните податоци за кое пресудата е конечна има 2 (две),  

‐ за 3 (три) управни спорови во тек е жалбена постапка пред Управен суд и 

Виш управен суд.  
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4.3 Констатирани состојби од извршен инспекциски надзор во одделни 
области: 

Од направените анализи на резултатите од спроведените инспекциски 

надзори во текот на 2015 година, констатирани се следните состојби и најчести 

недоследности во примената на прописите за заштита на личните податоци во 

областите:     

I. Најчесто утврдени неправилности односно повреди од страна на 

Контролорите при извршените редовни инспекциски надзори кај 

Контролорите во Република Македонија во текот на 2015 година 

 

A. Во областа на туризмот и угостителството констатирани се следните 

најчести:   

Неправилности:  

- Контролорите немаат доставено известување за обработката на личните 

податоци до Дирекцијата и во Централниот регистар на збирки на личните податоци 

ги немаат регистрирано збирките со лични податоци кои ги водат; Контролорите 

немаат определено офицер за заштита на личните податоци; Контролорите немаат 

донесено овластувања за лицата кои вршат обработка на личните податоци и не 

водат евиденција за сите лица овластени за вршење обработка на личните 

податоци.  

Повреди:  

- Вработените кај контролорите немаат своерачно потпишано Изјави за тајност 

и заштита на обработката на личните податоци; Контролорите немаат 

донесено процедури за правото на пристап и исправка на личните податоци 

на субјектите на личните податоци и немаат изработенo посебен образец за 

правото на пристап и исправка на личните податоци, кој ќе биде составен 

дел на оваа процедура; немаат донесено и применето документација за 

техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на 

обработката на личните податоци; Контролорите немаат воспоставено 

посебна евиденција за личните податоци кои се дадени на користење; 

Контролорите ги задржуваат документите за лична идентификација (пасош) 

на гостите за време на нивниот престој во хотелот и ја задржуваат личната 

карта на домашните гости се до одјавувањето од хотелот; немаат утврдено 

рокови за чување на документацијата која содржи лични податоци и не 

вршеле уништување на документацијата која содржи лични податоци по 
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истекот на рокот на чување на истата, комисиски со составување на 

записник; Контролорите ги чуваат работните досиеја на вработените во 

ормани кои не се заклучуваат, односно немаат соодветна физичка заштита; 

Контролорите не применуваат соодветни технички мерки за пристап до 

компјутерите на кои се обработуваат личните податоци; Контролорите не 

вршат периодични контроли заради следење на усогласеноста на 

работењето на контролорот со прописите за заштита на личните податоци и 

со донесената документација за технички и организациски мерки, како и за 

мерките кои треба да се преземат при користење на медиумите, периодични 

контроли над работата на администраторот на информацискиот систем, како 

и периодична проверка на евидентирањето на авторизираниот пристап; 

Контролорите немаат извршено внатрешна контрола на информацискиот 

систем и информатичката инфраструктура, како и на рачната обработка на 

личните податоци со цел да се провери дали постапките и упатствата 

содржани во документацијата за технички и организациски мерки се 

применуваат и се во согласност со прописите за заштита на личните 

податоци.  

 

- Во однос на видео надзорот најчесто утврдени повреди кај контролорите се: 

Немаат направено анализа на целта, односно целите за кои е поставен 

видео надзорот; со веќе воспоставениот видео надзор најчесто е опфатен и 

просторот кој не е во функција на исполнување на целите заради кои истиот 

бил поставен; Известувањето дека се врши видео надзор најчесто не е во 

целост усогласено со прописите за заштита на личните податоци и не ги 

содржи потребните информации за името на контролорот и начинот на кој 

може да се добијат информации за тоа каде и колку време се чуваат 

снимките од системот за видео надзор; Контролорите немаат донесено акт со 

кој ќе се уреди начинот на вршење на видео надзорот; Контролорите немаат 

обезбедено овластувања за обработка на лични податоци и немаат 

своерачно потпишано Изјави за тајност и заштита на обработката на личните 

податоци преку системот за видео надзор за овластените лица кои имаат 

пристап до системот за видео надзор; Не водат евиденција за пристапот и 

увидот до личните податоци обработени преку системот за вршење на видео 

надзорот; Немаат склучено договори со обработувачите (правното лице кое 

го одржува системот за видео надзор, правното лице кое ја пресметува 
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платата на вработените во Контролорот) кои ќе содржат договорни клаузули 

за правилата за обработка на личните податоци. 

 

Б. Во областа на детската заштита констатирани се следните најчести:  

 

Неправилности: 

- Контролорите немаат доставено известување за обработката на личните 

податоци до Дирекцијата пред да започнат со обработка на личните 

податоци; Сите лица кои обработуваат лични податоци немаат добиено 

овластување од контролорите да обработуваат лични податоци и не водат 

евиденција за лицата овластени за вршење на обработка на личните 

податоци.  

Повреди: 

- Контролорите немаат законски основ да обработуваат лични податоци за 

родителите и истите се преобемни во однос на целите за кои се собираат и 

обработуваат; Личните податоци за децата се чуваат и по исполнување на 

целите поради кои истите се собрани за натамошна обработка; Контролорите 

немаат законски основ да обработуваат матичен број на детето; 

Контролорите не ги информираат субјектите на лични податоци за 

идентитетот на контролорот, целите на обработката, корисниците или 

категориите на корисници на личните податоци, задолжителноста на 

давањата на одговорите на прашањата, можните последици ако не се даде 

одговор и постоењето на право на пристап и право на исправка на неговите 

лични податоци; Контролорите во целост не применуваат соодветни технички 

и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на 

личните податоци; Контролорите немаат донесено и не применуваат 

документација со опис на техничките и организациските мерки за 

обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци; 

Меѓусебните права и обврски контролорите и обработувачите ги имаат 

уредено со договори во писмена форма, но истите не содржат: обврски за 

обработувачите да постапуваат единствено во согласност со упатствата 

добиени од страна на Контролорот, обврски за обработувачите да преземаат 

технички и организациски мерки за да обезбедат тајност и заштита на 

обработката на личните податоци и клаузула со која ќе се определи начинот 
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на проверка на постапувањето на обработувачот при обработката на личните 

податоци; Контролорите немаат извршено периодични контроли заради 

следење на усогласеноста на работењето со прописите за заштита на 

личните податоци и со документацијата за технички и организациски мерки, 

како и за мерките кои треба да се преземат при користење на медиумите, 

периодични контроли над рачната обработка на личните податоци и над 

работата на администраторот на информацискиот систем; Контролорите 

немаат извршено контрола на информацискиот систем и информатичката 

инфраструктура со цел да се провери дали постапките и упатствата 

содржани во документацијата за технички и организациски мерки се 

применуваат и се во согласност со прописите за заштита на личните 

податоци.  

 

- Во однос на видео надзорот најчесто утврдени повреди кај контролорите се: 

Вршат видео надзор надвор од просторот кој е доволен за исполнување на 

целите за кои што е поставен видео надзорот (камери поставени во 

занимални и камери поставени во трпезаријата); Контролорите немаат 

направено анализа на целта, односно целите за кои е поставен видео 

надзорот; Контролорите немаат истакнато Известување за вршење на видео 

надзор; Контролорите немаат донесено акт со кој е уреден начинот на 

вршење на  видео надзорот; Лицата кои обработуваат лични податоци преку 

системот за вршење на видео надзор немаат потпишано посебна Изјава за 

тајност и заштита на обработката на личните податоци преку системот за 

вршење видео надзор и не применуваат соодветни технички мерки за 

пристап до видео надзорот; Контролорите не водат евиденција за пристапот 

и увидот до личните податоци обработени преку системот за вршење на 

видео надзорот како и не водат посебна евиденција за личните податоци кои 

се дадени на користење, корисникот на личните податоци и причината за која 

овие лични податоци се дадени на корисникот; 

 

В. Во областа на социјалната заштита констатирани се следните најчести: 

Неправилности:  

- Контролорите ја немаат известено Дирекцијата за збирките на личните 

податоци кои ги водат, односно ги немаат регистрирано во Централниот 
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регистар на збирки на лични податоци; Контролорите немаат определено 

офицер за заштита на личните податоци и не водат евиденција за лицата 

овластени за вршење обработка на личните податоци. 

Повреди:  

- Контролорите не ги информираат субјектите на личните податоци за 

идентитетот на контролорот, целите на обработката, корисниците или 

категориите на корисници на личните податоци, задолжителноста на 

давањата на одговорите на прашањата, можните последици ако не се даде 

одговор и постоењето на право на пристап и право на исправка на неговите 

лични податоци; Контролорите не водат посебна евиденција за личните 

податоци кои се дадени на користење, корисникот на личните податоци и 

причината за која овие лични податоци се дадени на корисникот; 

Контролорите jа немаат донесено и применето потребната документација за 

техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на 

обработката на личните податоци; Контролорите не применуваат во целост 

соодветни технички и организациски мерки за обезбедување тајност и 

заштита на обработката на личните податоци; Контролорите немаат 

уништувано документација која содржи лични податоци, а за која рокот на 

чување е истечен; контролорите не применуваат мерки за заклучување на 

плакарите во кои се чуваат предметите за корисниците на права од 

социјална заштита (корисници на права на парична помош од социјална 

заштита и корисници на права на услуги од социјална заштита); 

Пренесувањето на лични податоци (утврдени во членовите 8 и 9 на Законот 

за заштита на личните податоци), преку електронско комуникациска мрежа, 

се врши без да бидат посебно заштитени со соодветни методи, така што 

нема да бидат читливи при преносот; Меѓусебните права и обврски Центарот 

за социјална работа (како контролор) и обработувачот (МТСП) ги немаат 

уредено со договор во писмена форма, кој ќе содржи: обврска за 

обработувачот да постапува единствено во согласност со упатствата 

добиени од страна на контролорот; обврска за обработувачот да преземе 

технички и организациски мерки за да обезбеди тајност и заштита на 

обработката на личните податоци и клаузула со која ќе се определи начинот 

на проверка на постапувањето на обработувачот при обработката на личните 

податоци; Контролорите не вршат периодични контроли заради следење на 

усогласеноста на работењето на контролорот со прописите за заштита на 
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личните податоци и со донесената документација за технички и 

организациски мерки, како и за мерките кои треба да се преземат при 

користење на медиумите, периодични контроли над работата на 

администраторот на информацискиот систем, периодична проверка на 

евидентирањето на авторизираниот пристап, како и периодични контроли при 

рачната обработка на личните податоци; Контролорите немаат извршено 

внатрешна контрола на информацискиот систем и информатичката 

инфраструктура со цел да се провери дали постапките и упатствата 

содржани во документацијата за технички и организациски мерки се 

применуваат и се во согласност со прописите за заштита на личните 

податоци. 

 

Г. Во областа на образованието констатирани се следните најчести:  

Неправилности:  

- Контролорите ја немаат известено Дирекцијата за збирките на лични 

податоци кои ги водат, односно ги немаат регистрирано во Централниот 

регистар на збирки на лични податоци; Контролорите немаат определено 

офицер за заштита на личните податоци, немаат донесено поединечни 

овластувања за сите вработени кои вршат обработка на личните податоци и 

не водат евиденција за сите лица овластени за вршење обработка на 

личните податоци.  

Повреди:  

- Вработените кај Контролорот немаат своерачно потпишано Изјава за тајност 

и заштита на обработката на личните податоци; Контролорите немаат 

донесено и применето документација за техничките и организациските мерки 

за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци; 

Контролорите ги немаат уредено меѓусебните права и обврски помеѓу 

Контролорот и Обработувачот со договорни клаузули за правилата за 

обработка на личните податоци; Контролорите немаат склучено договори со 

обработувачите (правното лице кое го одржува системот за видео надзор и 

правното лице кое ја пресметува платата на вработените во Контролорот) 

кои ќе содржат договорни клаузули за правилата за обработка на личните 

податоци; Контролорите немаат законски основ за собирање и чување на 

копија на лична карта на родителите за цели на упис на ученикот и за 
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ваквата обработка нема претходна согласност од родителите; Контролорите 

немаат законски основ и не е претходно добиена информирана согласност 

од родителите за собирање и обработка на податоци за тоа дали е вработен 

родителот, старателот, каде е вработен родителот, дали родителите живеат 

заедно и дали се разведени, број на членови на семејството материјални и 

станбени услови на семејството, како и податокот дали се приматели на 

социјална помош; Контролорите немаат законски основ во персоналните 

досиеја на вработените да вршат обработка на личните податоци преку 

чување на работнички книшки, копии од лични карти, изводи од матична 

книга на родени и изводи од матична книга на венчани; Контролорите немаат 

законски основ да собираат, обработуваат и чуваат копија на извод од 

матичната книга на родените за учениците; Контролорите не применуваат 

мерки за заклучување на плакарите во кои се чуваат досиејата на 

вработените и дневниците на паралелките; Контролорите не ја уништуваат 

документацијата која содржи лични податоци, а за која рокот на чување е 

истечен; Контролорите не ги информираат родителите при упис за целите на 

обработката на личните податоците, корисниците на тие лични податоци, за 

задолжителноста на давање на одговори на прашањата, последиците ако не 

се даде одговор и за правото на пристап и исправка на личните податоци; 

Контролорите не ги информираат субјектите на личните податоци за правото 

на пристап и исправка на нивните лични податоци; Контролорите не водат 

посебна евиденција за личните податоци кои се дадени на користење, 

корисникот на личните податоци и причината за која овие лични податоци се 

дадени на корисникот; Контролорите не применуваат соодветни технички и 

организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на 

личните податоци за пристапот до сите персонални компјутери и до 

апликативните софтвери на кои се врши обработка на лични податоци; 

Контролорите не прават сигурносни копии во однос на податоците кои се 

обработуваат автоматски во софтверот за плата на начин кој ќе гарантира 

реконструирање на личните податоци во состојба во која биле пред да бидат 

изгубени или уништени; Контролорите не вршат периодични контроли 

заради следење на усогласеноста на работењето на контролорот со 

прописите за заштита на личните податоци и со донесената документација 

за технички и организациски мерки, како и за мерките кои треба да се 

преземат при користење на медиумите, периодични контроли над работата 
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на администраторот на информацискиот систем, како и периодични контроли 

при рачната обработка на личните податоци; Контролорите немаат 

извршено внатрешна контрола на информацискиот систем и 

информатичката инфраструктура со цел да се провери дали постапките и 

упатствата содржани во документацијата за технички и организациски мерки 

се применуваат и се во согласност со прописите за заштита на личните 

податоци. 

 

- Во однос на видео надзорот најчесто утврдени повреди кај контролорите се: 

Немаат донесено акт со кој ќе го уреди начинот на вршење на видео 

надзорот; Немаат поставено известување дека се врши видео надзор, кое ги 

содржи потребните информации и не се истакнати известувања на други 

места преку кои ќе им се овозможи на субјектите на лични податоци да се 

информираат со вршењето на видео надзорот; Известувањето дека се врши 

видео надзор не ги содржи потребните информации; Не обезбедуваат 

снимките направени преку системот за вршење на видео надзор да се 

чуваат до исполнување на целите за кои се врши, но не повеќе од 30 дена; 

Немаат направено анализа на целите поради кои се врши видео надзор, која 

особено ќе содржи: образложение на причините зошто е потребно да биде 

поставен видео надзорот, особено внатре во службените простории додека 

се одвива наставата; се врши видео надзор надвор од просторот кој е 

доволен за исполнување на целите за кои што е поставен видео надзорот 

(спортско игралиште, наставничка канцеларија...); Не применуваат 

соодветни технички мерки за пристап до системот за вршење на видео 

надзор; не водат евиденција за пристапот и увидот до личните податоци 

обработени преку системот за вршење на видео надзорот.  

 

II. Видео надзорот како активност која ја вршат сите Контролори кои беа 

предмет на инспекциски надзори од страна на Дирекцијата во текот на 2015 

година, констатирани се следните најчести неправилности и повреди:  

Неправилности:  

Контролорите ја немаат регистрирано збирката која ја водат со вршење на 

видео надзорот, во Централниот регистар на збирки на лични податоци при 

Дирекцијата за заштита на личните податоци.  

 



 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА   
  ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО 2015 ГОДИНА 

 
       
    www.privacy.mk                                                                     „Секој има право на приватност“ 
  
 

38 
 
 

Повреди:  

Контролорите не применуваат соодветни технички и организациски мерки, како и 

мерки на физичка сигурност за пристап до системот за видео надзорот; Немаат 

донесено акт со кој ќе го уредат начинот на вршење на видео надзорот; Во целост 

го немаат усогласено Правилникот за начинот на вршење на видео надзорот; 

Немаат извршено анализа на целта, односно целите за кои е поставен видео 

надзорот; немаат истакнато Известување кое содржи информација за Контролорот 

кој го врши видео надзорот и за начинот на кој може да се добијат информации за 

тоа каде и колку време се чуваат снимките и го нема во целост усогласено 

Известувањето дека се врши видео надзор; Содржината на овластувањето за 

обработка на личните податоци кое го има добиено лицето кое обработува лични 

податоци преку системот за вршење на видео надзор; Ги немаат известено 

вработените за вршење на видео надзорот во службените простории; Сите лица 

кои имаат пристап до видео надзорот немаат потпишано Изјава за тајност и 

заштита на обработката на личните податоци преку системот за видео надзор и 

немаат добиено овластување за обработка на лични податоци преку системот за 

видео надзор; Немаат склучено договори со правните лица кои ги имаат 

инсталирано системите за вршење на видео надзор (обработувач), кој ќе содржи 

одредби за заштита на личните податоци; Не водат евиденција за пристапот и 

увидот до личните податоци обработени преку системот за вршење на видео 

надзорот; Вршат видео надзор надвор од просторот кој е доволен за исполнување 

на целите за кои е поставен; пристапот до просторијата за видео надзор 

(мониторинг) не е регулиран и ограничен само за овластени лица. 

Решение за утврдени повреди 
 

28 

Решение за одбивање на барањето 
 

24 

 
Привремено решение 

1 

Заклучок за запирање на постапката 
 

7 

Заклучок за прекин на постапката 
 

4 

Заклучок со кој се утврдува дека нема услови за 
поведување на постапка 
 

1 

Други заклучоци 
 

2 
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5. ПРЕТСТАВКИ, ОДОБРЕНИЈА, БАРАЊА 

5.1. Постапување по добиени претставки  

Согласно член 19 став 2 од Законот за постапување по претставки и 

предлози („Службен весник на Република Македонија“ бр.82/08 и 13/13), 

Дирекцијата за заштита на личните податоци, како независен државен орган, во 

рамките на своите надлежности определени со членот 41 од Законот за заштита на 

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

124/10, 135/11, 43/14 и 153/15) постапува по претставките и предлозите кои 

граѓаните на Република Македонија ги доставуваат до Дирекцијата. 

Во периодот од 01 јануари до 31 декември 2015 година во Дирекцијата за 

заштита на личните податоци примени се вкупно 393 претставки.  

ТАБЕЛА БР. 18 
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број на примени
претставки по години

 Година        2009   2010   2011  2012 2013  2014   2015  

Бр. на примени претставки     95      192    363   385  404 371     393  

 

Од вкупно 393 претставки, примени се вкупно 317 претставки од физички 

лица и 72 претставка од правни лица, а анонимно 4.  

Развојот на програмските активности и иницијативи, воопшто и работењето 

на Дирекцијата за заштита на личните податоци, оди токму во таа насока – 

зголемување на свеста кај граѓаните за правото на заштита на личните податоци. 

Резултатите извлечени од бројот на добиени претставки од физички лица само 

говори во прилог на фактот за успешно спроведените кампањи, дистрибуција на 

информативни материјали и разни иницијативи за промоција во изминатиот период 

во 2015 година. Истовремено, табеларниот приказ даден подолу, говори и за 

намалување на бројот на добиени претставки од страна на правни лица, како 
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индикатор за состојбата кај контролорите и обработувачите на збирки на лични 

податоци. Позитивната примена на прописите за заштита на личните податоци кај 

контролорите се должи и на зголемениот број на обуки и едукации спроведени од 

страна на Дирекцијата.  

ТАБЕЛА БР. 19 
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поднесени од правни лица

поднесени од физички лица

Година      2012 2013    2014    2015  

Број на поднесени од правни лица    66   51    36    72 

Број на поднесени од физички лица   316 353 331 317 

 

Воедно, (117) претставки се поднесени по писмен пат, а (276) претставки се 

поднесени по електронски пат.  

Од вкупниот број на примени претставки, 65% од нив се во насока на пријава 

за злоупотреба на личните податоци на социјалните мрежи или вкупно 254 

претставки.  

ТАБЕЛА БР. 20 

63

254

од други области 

за социјални 
мрежи 

 

Во насока на бројката на примени претставки за злоупотреба на личните 

податоци на социјалните мрежи, за бришење на лажен профил на Facebook 

поднесени се 111 барања, за лажен профил на малолетно дете – вкупно 13, итн.  
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Во однос на бројот на поднесени претставки по области табеларно изгледа 

вака:  

ТАБЕЛА БР. 21 

ОБЛАСТ Бр. на примени 

претставки 

1. Социјални мрежи – ФБ лажни       111 

2. Социјални мрежи – ФБ хакирани       63 

3. Социјални мрежи       65 

4. Државна управа   86 

5. Лажен профил за малолетно дете       13 

6. Видео надзор        18 

7. Вработување         7 

8. Образование        4 

9. Здравство        3 

10. Новинарско прашање        6 

11. Правосудство        2 

12. Пензиско и инвалидско 
осигурување 

   2 

13. Интернет       2 

14. Директен маркетинг        1 

15. Паркинзи        1 

16. Трговија на мало        1 

17. Домување        1 

18. Злоупотреба на е-маил        1 

19. Банкарство и штедилници        1 

20. Јавен превоз на патници        1 

21. Поштенски услуги        1 

22. Јавни служби        1 

23. Туризам и угостителство        1 

24. Осигурување на имот и лица        1 

Вкупно: 393 

 

5.2 Издавање одобренија за пренос на податоци  

Законот за заштита на личните податоци има посебни одредби за пренос на 

личните податоци во трети земји. Преносот на личните податоци во земјите членки 
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на Европската унија и за земјите членки на Европскиот економски простор (ЕЕА) се 

врши, само со известување до Дирекцијата за извршениот пренос, без одобрение од 

Дирекцијата заради тоа што се смета дека националните закони во овие земји се 

целосно усогласени со Директивата 95/46/ЕК, а со тоа и степенот на заштита на 

личните податоци во овие земји е соодветен.  

Преносот на личните податоци во други земји, надвор од Европската унија е 

дозволен доколку Дирекцијата за заштита на личните податоци даде претходно 

одобрување и доколку се обезбедени соодветни заштитни мерки за заштита на 

личните податоци и заштита на приватноста и правата на слобода на субјектот на 

личните податоци. 

Во текот на 2015 година има вкупно 15 издадени одобренија по доставени 

барања за одобрение за пренос на личните податоци. Исто така, нема одбиени 

барања, нема запрена постапка и сите се завршени. 

 

ТАБЕЛА БР. 22 

Пренос на лични податоци во други земји  

Сектор Земја Одобрени Одбиени Запрена 

постапка 

Во 

постапка

Банкарство САД 8 / / 1 

Производство Индија и 

Филипини

1 / / / 

Телекомуникации САД, Нов 

Зеланд, 

Израел и 

Сингапур 

/ / / 1 

Маркетинг САД / / / 1 

Здравство Турција / / 1 / 

Трговија Србија / / 1 / 
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Преносот на лични податоци во земјите членки на Европската унија и 

Европскиот економски простор се евидентира со поднесување на пријава за пренос 

до Дирекцијата за заштита на личните податоци.  

 

ТАБЕЛА БР. 23 

Пријави за пренос во земји членки на ЕУ  

Сектор Земја Број на пријави 

Банкарство  

 

 

Словенија 

Германија 

Грција 

3 

Осигурување Хрватска 

Австрија 

2 

Телекомуникации Австрија 1 

Образование Италија 

Германија 

2 

Здравство Германија 1 

Производство Ирска 

Велика Британија 

Грција 

3 

Трговија Австрија 1 

ВКУПНО                                                                               13 

Религија САД / / / 1 

ВКУПНО 15 
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5.3 Одобренија за обработка на биометриски податоци 

 

Согласно член 29 од Законот за заштита на личните податоци, обработката 

на биометриски податоци потребни за потврда на идентитетот на субјектот на лични 

податоци може да се врши само по претходно добиено одобрение од страна на 

Дирекцијата. Во текот на 2015 година до Дирекцијата за заштита на личните 

податоци беа доставени 4 барања за Одобрение за обработка на биометриски 

податоци, потребни за потврда на идентитетот на субјектот на лични податоци, а по 

претходно доставено барање за добивање на одобрение од страна на 

контролорите.  

Во Дирекцијата за заштита на личните податоци има доставено 2 Одобренија 

за обработка на матичен број на субјектот на лични податоци, а по претходно 

доставено барање за добивање на одобрение од страна на контролорите.  

5.4 Постапување по однос на барање за слободен пристап до информации од 

јавен карактер 

 
 Во текот на 2015 година до Дирекцијата беа поднесени вкупно двe (2) барања 

за слободен пристап до информации од јавен карактер.  

 Дирекцијата во законски предвидениот рок постапи по сите барања, со тоа 

што на овие барања беше позитивно одговорено, односно Дирекцијата беше имател 

на бараната информација. Овие барања се однесуваа на информации за 

спроведенa постапка за доделување на договор за јавна набавка, човечки ресурси 

на Дирекцијата. Освен барањата за слободен пристап, до Дирекцијата беше 

доставено и едно барање за мислење во однос на примената на исклучокот од 

слободен пристап до информации од јавен карактер утврден во член 6 став 1 точка 

2 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во случаите 

кога имателите информации можат да одбијат барање за пристап до информација 

во согласност со закон ако информацијата се однесува на личен податок чие 

откривање би значело повреда на заштитата на личните податоци.  

Табела бр. 24 

Бр. на примени 
барања 

Позитивно 
одговорени 

Препратени барања до 
имателот на информација 
од јавен карактер 

Одбиени 

2 2 / / 



 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА   
  ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО 2015 ГОДИНА 

 
       
    www.privacy.mk                                                                     „Секој има право на приватност“ 
  
 

45 
 
 

5.5 Мислења и укажувања  

Во извештајната година, согласно обврската што произлегува од Деловникот 

за работа на Владата на Република Македонија (член 68 став 1 точка 9), 

Дирекцијата постапи и во целост одговори во насока на давање стручни мислења по 

материјали, предлог закони, подзаконски акти и други предлог прописи кои се на 

било кој начин поврзани со заштитата на личните податоци.  

Освен измените на Деловникот за работа на Влада во 2011 година, во 

употреба е и ЕНЕР, единствениот електронски регистар на прописи, алатка 

наменета за електронско информирање на граѓаните, НВО, стопански комори, 

бизнис асоцијации и правни лица, претставници на Влада, одделни министерства.  

Согласно Деловникот за работа на Владата на РМ и Методологијата за 

проценка на влијанието на регулативата, Министерствата, предлозите за 

донесување на закон, нацртите и предлозите на закони, освен законите кои се 

донесуваат по итна постапка мора задолжително да ги објават на ЕНЕР и да бидат 

достапни за коментари, 10 дена од денот на објавувањето. Предлозите за 

донесување закон, нацртите и предлозите на закон и извештаите од ставот 5 на 

член 71, остануваат објавени на интернет страницата на надлежното министерство 

и во ЕНЕР една година од денот на влегувањето во сила на законот.1 Во текот на 

2013 година Дирекцијата се вклучи во давање мислења и по ЕНЕР. 

5.6. Стручни мислења по материјали,  предлог закони, подзаконски акти и 

други предлог прописи согласно Деловникот на Влада на РМ  

Издадени се вкупно 26 стручни мислења по овој основ за следните акти:  

- Упатство за начинот на спроведување на Законот за издавање на вредносни 

бонови - ваучери, 

- Правилник за вршење услуги во поштенскиот сообраќај, 

- Предлог на измени на Законот за странци, 

- Предлог на измени на Законот за инспекциски надзор, 

- Упатство за процесот на обработка на лични податоци за депозитите на 

корисниците на социјална парична помош и постојана парична помош од 

МТСП и центрите за социјална работа, 

                                                      
1 „Службен весник на РМ“ бр.36 од 17.03.2008, член 71  
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- Протокол меѓу МВР на РМ и МВР на Р.Косово за прекугранично константно 

гонење, 

- Протокол меѓу МВР на РМ и МВР на Р.Албанија за прекугранично константно 

гонење, 

- Предлог договор меѓу Влада на РМ и Влада на Р.Косово за реципрочно 

признавање на возачки дозволи, 

- Извештај за извршени преговори со усогласен текст на Договорот меѓу 

Владата на РМ и Владата на Р.Словенија за полициска соработка, 

- Договор помеѓу Владата на САД и Владата на РМ за соработка со цел 

олеснување на спроведувањето на ФАТКА, 

- Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистар на 

персонал во воздухопловство за полициски воздухоплови, 

- Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам од аспект 

на чување на лични податоци, 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за патните исправи на 

државјаните на РМ 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на 

корупцијата, 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за возила, 

- Правилник за начинот на определување и поништување на матичен број на 

странец, формата и содржината на обрасците, како и за начинот на водење 

на евиденцијата на матичниот број на странецот, 

- Правилник за обезбедување на безбедност на интегритет на јавните 

електронски комуникациски мрежи и услуги и активности кои што 

операторите треба да ги преземат при нарушување на безбедноста на 

личните податоци, 

- Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите, 

- Информација за безбедноста на Проектот ,,Воведување на работење на 

владините институции во облак технологијата (G Cloud)”, 

- Закон за национална база на податоци за лица со инвалидност, 

- Предлог измени на Закон за полиција, 

- Правилник за содржината на прегледот на регистрирани податоци во 

матична евиденција, 
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- Правилник за формата, содржината и начинот на водење регистри на 

застапници во осигурувањето, друштва за застапување во осигурувањето, 

осигурителни брокери, осигурително брокерски друштва и банки, 

- Предлог текстот на Договорот меѓу Македонската Влада и Шпанската Влада 

за соработка во борбата за против криминалот, 

- Текстот на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на 

Руската Федерација за преземање на лица со незаконски престој и 

Протоколот за спроведување на Спогодбата меѓу Владата на Република 

Македонија и Владата на Руската Федерација за преземање на лица со 

незаконски престој, 

- Предлог одредби за изготвување на ново законско решение за системска 

институционална заштита на укажувачи и предлог одредби за заштита на 

лични податоци во рамки на постојниот Закон за спречување корупција. 

 

ТАБЕЛА БР. 25 Број на издадени стручни мислења по години  
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5.7. Мислења за усогласеноста на документацијата на контролорите со 

одредбите на Законот за заштита на личните податоци  

Во 2015 година изготвени се мислења за усогласеноста на документацијата 

за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на 

обработката на личните податоци за 163 контролори од повеќе области (центри за 

социјални работи, здравствени установи, државни органи, хотели, туристички 

агенции, друштва за производство и трговија со нафтени деривати, нотари, 

образование, детска заштита и др.).  

Год. Бр. на издадени 

мислења 

2010 33 

2011 16 

2012 25 

2013 38 

2014 28 

2015 26 
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5.8. Мислења и укажувања по однос на примена на прописите за заштита на 

личните податоци (по барање на контролори по различни основи) 

До Дирекцијата за заштита на личните податоци во текот на 2015 година беа 

доставени 90 барања за мислења поврзани со примена на прописите за заштита на 

личните податоци кај контролорите и обработувачите и сите се одговорени во 

предвидениот рок. Најголемиот дел од бараните мислења се од областа на  

образование, осигурување, јавни претпријатија адвокатски друштва и здравство.   

Во насока на своите надлежности утврдени со закон Дирекцијата развива 

политики на едукација и дава насоки во врска со заштитата на личните податоци. За 

таа цел, Дирекцијата издаде и 17 укажувања кога за одредени неправилности во 

обработката на личните податоци ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ 

ПОДАТОЦИ е информирана, односно има сознанија од претставки на граѓани, 

медиуми или на друг начин во текот на  својата работа, а со цел да се воспостават 

добри практики во работењето на контролорите, а кои се во согласност со 

прописите за заштита на личните податоци. Во текот на 2015 по разни прашања, 17 

укажувања беа издадени согласно барањата од контролорите, физичките лица, како 

и по службена должност во одредени сектори.  
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6. ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА ЗБИРКИ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ  

6.1. Регистрирани контролори и збирки на лични податоци 

Централниот Регистар на збирки на лични податоци дава приказ за бројот на 

регистрираните збирки од страна на контролорите и обработувачите во оформената 

база на податоци во Дирекцијата, чиешто пријавување произлегува како законска 

обврска за контролорите.  

Во текот на 2015 година тековно се реализираше регистрирањето на 

контролорите и нивните збирки на лични податоци во Централниот регистар на 

збирки на лични податоци (во понатамошниот текст: Централниот регистар). 

Централниот регистар имаше значителен придонес за транспарентното делување 

на Дирекцијата како инструмент за остварување на правото на информирање на 

граѓаните за збирките на лични податоци што ги водат контролорите, но и можност 

за пријава или барање за бришење на податоците кои неосновано се водат. Воедно 

Централниот регистар дава солидна основа за интерни согледувања и анализи за 

состојбите со збирките со личните податоци во одделни области и можност од 

понатамошно насочено делување.  

Во период од 01.01.2015 година до 31.12.2015 година во Централниот 

регистар на збирки на лични податоци се регистрирани вкупно 264 контролори и  

827 збирки на лични податоци. 

Поднесени барања и известувања 

Во текот на 2015 година имаше 78 поднесени барања и 56 известувања и тоа за: 

 78 поднесени барања за ресетирање на параметрите за најава на системот 

на Централниот  регистар;  

  26 поднесени известувања за промена на офицерите за заштита на личните 

податоци; 

 4 барања за известување на обработка на личните податоци; 

 19 поднесени известувања за трансформација и промена кај контролорите и 

 7 поднесени известувања за потреба на ажурирање на збирките на личните 

податоци. 
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ТАБЕЛА БР. 26 Табеларен приказ по општини  

Општина Бр. на контролори Бр. на збирки 

Аеродром 16 50 

Берово 2 / 

Битола 7 24 

Босилово 1 2 

Бутел 8 17 

Валандово 2 / 

Велес 7 22 

Виница 5 11 

Василово / 2 

Гази Баба 12 38 

Гевгелија 2 1 

Гостивар 4 6 

Градско / 4 

Делчево 1 5 

Демир Хисар 2 2 

Ѓорче Петров 5 18 

Илинден 2 6 

Кавадарци 6 27 

Карпош 28 91 

Кисела Вода 12 21 

Кочани 5 19 

Крива Паланка 5 8 

Крушево 1 3 

Куманово 9 19 

Македонска Каменица 1 5 

Неготино 2 7 

Охрид 8 27 
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Пехчево 2 9 

Петровец / 3 

Прилеп 6 21 

Пробиштип 6 9 

Радовиш 8 16 

Ресен 2 5 

Сарај 2 2 

Свети Николе 1 3 

Струга 2 2 

Струмица 8 18 

Центар 59 251 

Чаир 6 16 

Чешиново-Облешево 1 4 

Штип 8 29 

Шуто Оризари / 4 

 264 827 

 

 

ТАБЕЛА БР. 27 - Преглед на регистрирани контролори и збирки на податоци по 

години 
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Од воспоставувањето на Централниот регистар (2008 година) па досега -

2015 година, бројката на вкупно одобрени контролори е 1801 контролори и 4226 

збирки на лични податоци. Поаѓајќи од фактот што ова говори за исклучително 

голем пораст во пријавувањето на контролорите и нивните збирки на лични 

податоци во Централниот регистар, мерките за превенција, обука и едукација 

спроведени во рамки на обуките во ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ 

ПОДАТОЦИ во текот на 2015 година, како и со непосредното информирање при 

вршење надзор, беа и повеќе од ефикасни, споредено со претходните години.  

Регистрирањето на контролорите се врши во рамки на организациски форми. 

ТАБЕЛА БР. 28 - Извештај за регистрирани контролори и збирки на лични 

податоци по организациски форми од 01-01-2015 до 31-12-2015 година  

  

Вид на правно лице Бр. на 
контролори 

Бр. на 
збирки 

Акционерско друштво (АД) 11 101 

Акционерско друштво со еден 
акционер 

1 0 

Државен орган 3 15 

Друштво со ограничена 
одговорност (ДОО) 

27 78 

Друштво со ограничена 
одговорност од едно лице 
(ДООЕЛ) 

50 113 

Верска заедница 1 0 

Здравствена установа 17 31 

Здружение на граѓани 1 5 

Јавно обвинителство 0 1 

Јавна служба 1 1 

Јавно претпријатие 38 125 

Културна установа 4 6 
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6.2 Офицер за заштита на личните податоци 

Со измените и дополнувањата на Законот за заштита на личните податоци 

во 2010 година, член 26 –а, за прв пат е воспоставен инструментот „офицер за 

заштитата на личните податоци“ – одговорно лице за заштитата на личните 

податоци.  

Дирекцијата за заштита на личните податоци особено внимание посветува на 

континуирано информирање на офицерите за заштита на лични податоци, како една 

од стратешките цели и приоритети, имајќи ја предвид важната улога која ја имаат во 

сопствените институции, фирми, органи, итн. На тој начин, градејќи ја мрежата на 

офицери за заштита на лични податоци, Дирекцијата за заштита на личните податоци 

непосредно, индиректно и долгорочно обезбедува едуциран кадар надвор од 

сопственото институционално работење, еден вид „експозитури“ кои имаат обврска и 

должност да внимаваат кон законската обработка и правото на заштита на личните 

податоци. Во текот на 2015 година се пријавени вкупно 274 офицери за заштита на 

личните податоци. 

Образовно-воспитна 48 154 

Орган на државна управа 0 3 

Образовно-научна установа 14 36 

Лице кое врши јавни 
овластувања утврдени со закон 

6          16 

Останати комори и деловни 
здруженија 

1 0 

Подружници и претставништва 
на странски друштва 

2 5 

Суд 1 6 

Трговец - поединец 4 3 

Установа која врши јавна дејност 33 127 

Фонд 1 1 

Вкупно 264 827 
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Во извештајната година се продолжи со интензивирано темпо 

определувањето на офицери за заштита на личните податоци од страна на 

контролорите, при што во Централниот Регистар на контролори на збирки на лични 

податоци само во 2015 година се пријавени 704 офицери. Вкупно пријавени 

офицери за заштита на личните податоци во Централниот Регистар од почетокот 

на воспоставувањето (2008 година) до 2015 година се 1870.  

Енормното зголемување на бројката на пријавени офицери за заштита на 

лични податоци, кои се пријавиле во текот на 2013, дури 64.4% од вкупниот број на 

пријавени, се должи и на бројот на спроведени обуки и зголемена перцепција и 

промоција на правото за заштита на личните податоци. Истиот е во континуиран 

пораст паралелно со бројот на пријавени контролори и нивни збирки на лични 

податоци.  

 

ТАБЕЛА БР. 29 Пријавени офицери за заштита на личните податоци прикажано 

по години  
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Ваквиот статистички преглед овозможува јасно да се согледа зголемувањето 

на свеста кај контролорите при спроведувањето на прописите на заштита на 

личните податоци. За таа цел, толкувањето на зголемувањето на бројката на 

пријавени офицери на заштита на лични податоци е во насока на препознавање на 

овој субјект од страна на контролорите и обработувачите на лични податоци како 

алатка, ресурс кој има важна улога во институционална смисла за контролорите и 

обработувачите.  

Имено, согласно законските прописи (член 26-а од Законот за заштита на 

личните податоци), офицерот за заштита на личните податоци директно учествува 
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во донесувањето на одлуки поврзани со обработката на личните податоци, како и со 

остварувањето на правата на субјектите на личните податоци, ја следи 

усогласеноста со законот и со прописите донесени врз основа на законот, што се 

однесуваат на обработката на личните податоци, како и со внатрешните прописи за 

заштита на личните податоци и со документацијата за техничките и организациските 

мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци, итн.  

Очигледно, потребата од натамошна едукација на офицерите за заштита на 

личните податоци е и повеќе од потребна и неопходна, а како активност Дирекцијата 

за заштита на личните податоци ја планира и спроведува во континуитет.  
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7. ОБУКИ  

Во насока на натамошно подигање на квалитетот на спроведување на 

прописите за заштита на личните податоци од страна на контролорите и 

обработувачите на збирки на личните податоци, а и во насока на зголемување на 

јавната свест за мерките кои треба да се преземат за соодветна заштита, технички и 

организациски, Дирекцијата за заштита на личните податоци, во рамки на своите 

надлежности, врши обука на заинтересираните контролори и обработувачи во текот 

на целата година.  

Обуките се реализираат согласно Годишна програма за обуки на контролори 

на збирки со лични податоци и обработувачи, утврдена и донесена од страна на 

Дирекцијата за заштита на личните податоци. Заинтересираните контролори и 

обработувачи се вклучуваат во планираните обуки преку постапка на пријавување, 

објавена на веб страната. Истовремено, голем број од обуките се спроведени и врз 

основа на склучените Меморандуми за соработка.  

Дирекцијата за заштита на лични податоци спроведува два типа на обуки: 

организациски во рамки единствено само од страна на Дирекцијата за заштита на 

лични податоци и во рамки на соработката меѓу Дирекцијата и „Семос Едукација“, 

односно EC Council –USA.  

Обуката се спроведува според однапред утврдени модули и тоа еден Општ 

модул – за општи познавања од областа на заштитата на личните податоци 

(генеричка обука), 16 специјализирани модули и 5 посебни модули, во зависност од 

областа од која доаѓаат контролорите и обработувачите на збирки на лични 

податоци.  

Согласно Извештајот за спроведени обуки за обезбедување тајност и 

заштита при обработката на личните податоци за 2015 година, подготвен од страна 

на Комисијата за спроведување обуки при Дирекцијата за заштита на личните 

податоци, каде што се постапува согласно Упатството за начинот на организирање 

и спроведување на обуки за контролори и обработувачи, бр.02-1414/1 од 11.11.2010 

година, и Деловникот за работа на Комисијата за спроведување на обуки, беа 

организирани и спроведени вкупно 44 обуки, од кои 38 обуки за обезбедување 

тајност и заштита при обработката на личните податоци и 6 сертифицирани обуки за 

дигитална безбедност на компјутерски корисници – CSCU (Certified Secure Computer 

User).  
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На обуките присуствуваа 633 учесници, од кои 557 ученици на обуките за 

тајност и заштита на личните податоци и 76 учесници на Сертифицираните обуки за 

дигитална безбедност на компјутерски корисници – CSCU (Certified Secure Computer 

User). Од учесниците на обуките за обезбедување тајност и заштита при 

обработката на личните податоци, 346 учесници се претставници од контролори од 

приватниот сектор, 211 учесници од контролори од јавниот сектор. 

Од учесниците на Сертифицираните обуки за дигитална безбедност на 

компјутерски корисници – CSCU (Certified Secure Computer User), 36 учесници се 

претставници од контролори од приватниот сектор, 40 учесници од контролори од 

јавниот сектор. 

Учесниците на обуките беа претставници од над 420 различни контролори. 

 Во 2015 година беa одржани три Работилници (Тркалезни маси) на тема: 

Заштита на лични податоци и слободен пристап до информации од јавен карактер, 

а во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители, на која присуствуваа 

судии, јавни обвинители, судски администратори и офицерите за заштита на 

личните податоци во судовите и јавните обвинителства. Исто така, на барање на 

офицерите за заштита на личните податоци во судовите беше спроведена и една 

специјализирана обука од областа правосудство, на која што посебен акцент беше 

ставен на работите кои ги врши офицерот за заштита на личните податоци, а 

согласно прописите за заштита на личните податоци. 

 Понатаму, во 2015 година, Дирекцијата за заштита на личните податоци 

склучи Меморандум за соработка бр.16-1251/1 од 28.04.2015 година со Центарот за 

обука на кадри КДС Ангелина ДООЕЛ, при што беа реализирани 7 обуки  за 

обезбедување на тајност и заштита на обработката на личните податоци, од кои 5 

специјализирани обуки наменети за претставници на контролори од областа детска 

заштита (детски градинки) и 2 обуки (генерички и специјализиран модул) наменети 

за контролори од областа туризам и угостителство (хотели). 

 Во 2015 година, беа спроведени 3 Сертифицирани обуки за дигитална 

безбедност на компјутерски корисници – CSCU (Certified Secure Computer User) 

наменети на Народна банка на Република Македонија, на кои учествуваа 40 

учесници. Исто така, една од Сертифицираните обуки за дигитална безбедност на 

компјутерски корисници – CSCU (Certified Secure Computer User) беше спроведена 

на 16 учесници претставници на Македонски Телеком АД Скопје. 
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  Во текот на 2015 година, беа одржани 4 обуки од областа на образование, на 

кои присуствуваа 31 учесници; 3 обуки од областа здравство, на кои присуствуваа 

44 учесници; 3 обуки (работилници) за областа финансии, банкарство, инвестициски 

фондови и брокерски друштва, на кои присуствуваа 75 учесници; 1 обука за 

контролори од областа администрација (Министерство за одбрана), на кои 

присуствуваа 31 учесник; 5 обуки за контролори од областа економија, на кои 

присуствуваа 73 учесника; 4 обуки за контролори од областа правосудство на која 

присуствуваа 96 учесници; 2 обуки за контролори од областа осигурување, на кои 

присуствуваа 21 учесник; 3 обуки од областа туризам и угостителство, на кои 

присуствуваа 19 учесници и 1 обука за контролори од областа трговија, на кои 

присуствуваа 16 учесници. Исто така, во 2015 година беа спроведени и 1 обука за 

контролори кои нудат погребални услуги (каменоресци) (со 21 учесник), 1 обука за 

студентски домови (8 учесници) и 1 обука за претставници на библиотеки (7 

учесници) и 1 специјализирана обука на тема директен маркетинг (8 учесници). 

  Во прилог на овој извештај се табеларните прегледи за спроведени обуки по 

број на учесници по области (Прилог број 1), број на учесници по сектори 

(јавен/приватен) (Прилог број 2) и табеларен приказ на спроведени обуки по месеци 

(Прилог број 3). Воедно, како прилог на овој извештај е и Графички приказ на кој што 

е прикажан бројот на спроведен обуки од 2010 до 2015 година (Прилог број 4), како и 

Табела во која се прикажани бројот на спроведени обуки по години и број на 

учесници (Прилог број 5) .       

Прилог број 1 

Модул Област Број на обуки за 

заштита на личните 

податоци 

Број на 

учесници 

1 Образование 4 31 

2 Здравство 3 44 

3 Медиуми / / 

4 Финансии, банкарство, 
инвестициски фондови и 
брокерски друштва 

3 75 

5 Работни односи, вработување, 
посредување при 
вработување, безбедност и 

/ / 
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здравје при работа 
6 Телекомуникации / / 

7 Пензиски фондови / / 

8 Администрација 1 31 

9 Детска заштита 2 25 

10 Економија 6 73 

11 Правосудство 4 96 

12 Осигурување 2 21 

13 Приватно обезбедување / / 

14 Туризам и угостителство 3 19 

15 Локална самоуправа / / 

16 Трговија 1 16 

17 Сметководство / / 

18 Погребални услуги 1 21 

19 Студентски домови 1 8 

20 Директен маркетинг 1 8 

21 Наплата на долг 1 15 

22 Библиотеки 1 7 

23 Обука за офицери за заштита 
на личните податоци од 
различни области 

4 67 

Вкупно  38 557 

 

Прилог број 2  

Учесници од контролори од јавниот сектор 211 

Учесници од контролори од приватниот 

сектор 

346 

Вкупно 557 

 

Прилог број 3 

Р.бр. Месец Година
Број на 
обуки за злп 

1 јануари 2015 3 
2 февруари 2015 3 
3 март 2015 5 
4 април   2015 7 
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5 мај 2015 4 
6 јуни  2015 5 
7 јули 2015 1 
8 август 2015 / 
9 септември 2015 3 
10 октомври 2015 3 
11 ноември 2015 2 
12 декември 2015 2 

Вкупно:   38 

Р.бр. Месец Година 

Број на 
обуки 
CSCU 

1 јануари 2015 / 
2 февруари 2015 / 
3 март 2015 1 
4 април   2015 / 
5 мај 2015 1 
6 јуни  2015 / 
7 јули 2015 / 
8 август 2015 / 
9 септември 2015 1 
10 октомври 2015 1 
11 ноември 2015 1 
12 декември 2015 1 

Вкупно:   6 
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Прилог број 5 

Година Број на 
спроведени обуки 

Број на учесници 

2010 10  174 
2011 37  758 
2012 40  723 
2013 54 1653 
2014 66 1055 
2015 44  633 
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8. КОМУНИКАЦИИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА  

8.1. Подигнување на јавната свест 

 

Подигнувањето на јавната свест и информирањето на граѓаните за правото 

на заштита на личните податоци и правото на приватноста e една од приоритетните 

активности во работата на Дирекцијата и во 2015 година. Дирекцијата беше 

насочена кон афирмирање на правото на заштита на личните податоци, како пред 

граѓаните, така и пред контролорите на збирки на лични податоци, со посебен осврт 

кон зголемување на соработката со младинските организации, градење на 

капацитетите на младите и Локалните совети на млади преку поддршка на 

младинското учество при креирање на систем за заштита на личните податоци. 

8.2. Соработка со медиуми  

Во рамки на градењето на комуникациите со јавноста, Дирекцијата остварува 

редовна соработка со медиумите на периодична основа. Земајќи ја предвид 

специфичноста на одделни медиуми и целните групи кон кои тие се насочени, 

Дирекцијата за заштита на личните податоци ја продолжи својата континуирана 

соработка со дневниот весник „Нова Македонија“, на чиј веб портал граѓаните имаат 

можност да поставуваат прашања поврзани со заштита на личните податоци на кои 

Дирекцијата дава одговор, а одговорите се објавуваат во печатеното издание секој 

понеделник. Во изминатата година беа објавени 30 текстови во „Нова Македонија“, 

а најголем интерес беше покажан во областа за заштитата на личните податоци на 

децата на интернет, користење на “паметни” уреди, заштита на личните податоци во 

здравствениот сектор, заштита на приватноста на работното место, видео надзорот, 

итн. 

Соработката со Македонското Радио- Радио Скопје започна во ноември 2015 

година. На неделна основа, во форма на гостувања во утринската програма 

„Хрономер“, секој вторник се обработуваше по една актуелна тема од областа на 

заштитата на личните податоци. Беа реализирани вкупно 5 редовни гостувања.  

Покрај соработката со овие два медиуми, Дирекцијата за заштита на личните 

податоци редовно одговара на сите актуелни прашања кои се во фокусот на 

интересот на јавноста и медиумите. 
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Медиуми  
Бр. на 

прилози 

Печатени медиуми 47 

Телевизија  55 

Радио  23 

Интернет портали 55 

Вкупно  180 

 

Електронски весник на Дирекцијата 

Електронскиот весник на Дирекцијата е една од алатките за информирање на 

јавноста за активностите на Дирекцијата, но и новините во областа на заштитата на 

личните податоци. Во 2015 година издадени се 2 броја на електронскиот весник на 

Дирекцијата.  

Содржините на електронскиот весник се дефинирани на начин на којшто се 

допира до повеќе целни групи. Весникот информира за активностите на Дирекцијата 

како надлежен орган за заштита на личните податоци, инспекцискиот надзор кај 

контролорите во одделни области, најновите и актуелни информации од областа на 

заштитата на приватноста од светот, но одговара и на најчестите прашања и 

дилеми на граѓаните поврзани со обработката на нивните лични податоци. 

8.3. „28 јануари“–Одбележување на Европскиот ден за заштита на личните 
податоци                                               

     

На 28 Јануари 2015 година, Дирекцијата за заштита на личните податоци по 

деветти пат го одбележа Европскиот ден за заштита на податоците. Основна цел на 

настаните кои се организираат за одбележување на овој ден низ европските земји е 
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подигнување на јавната свест за заштита на личните податоци и информирање на 

граѓаните за нивните права во оваа област со што би им се овозможило 

остварување на истите на поефективен начин. По тој повод се одржа конференција 

за проектот ЧАС ПО ПРИВАТНОСТ и презентација на резултатите од анализи од 

прашалници наменети за ученици од средните училишта на Град Скопје. Проектот 

беше поддржан од Градоначалникот на Град Скопје, Мисијата на OBSE во Скопје и 

Метаморфозис, - фондација за интернет и општество.  

Оваа година, беа презентирани целите од проектот ЧАС ПО ПРИВАТНОСТ 

во насока на подигање на јавната свест и едукација на наставниците и професорите 

за заштитата на личните податоци, како и учениците на територија на Град Скопје, 

како и презентирање на резултатите добиени од спроведените анкети во рамки 

на проектот и беа начнати одговори на прашањата: колку од учениците сметаат 

дека треба да добиваат знаење за теми поврзани со злоупотреба на нивни 

фотографии и материјал со недолична содржина на социјални мрежи; колкав број 

од учениците добиваат провокативни фотографии на некоја социјална мрежа, а 

колку од нив испраќаат; колку имаат креирано лажни профили на социјални мрежи, 

кои не се ниту пријавени во Дирекцијата? Колкав е процентот на родители кои се 

информирани и загрижени, каде треба да се бара одговорот? Што велат 

родителите, а што учениците?  

Воедно, беа дадени препораки за натамошно делување за внесување на 

наставни програми и содржини за детално изучување на  правото на приватност и 

заштитата на личните податоци во посебен наставен предмет. 

За таа цел беа одржани и неколку предавања за професори и 

средношколци во текот на цела 2015 година. Со поддршка на Мисијата на ОБСЕ 

во Скопје, се одржаа повеќе  работилници за заштита на личните податоци, говор на 

омраза и дискриминација, со цел подигање на јавната свест кај професорите од 

средните училишта во Кичево, Струга, Скопје, Гостивар, Тетово и Прилеп. 

Предавањето на темата „Заштита на личните податоци – примена во пракса во 

сектор образование, беше истакнато како потреба од страна на наставниот кадар во 

средните училишта во повеќе градови, со што околу 120 професори се стекнаа со 

знаење во делот на меѓународната и националната правна рамка за правото на 

заштита на личните податоци и правото на приватноста. Доста прашања беа 

поставени во насока на механизмите за заштита на социјалните мрежи, како и во 

делот на работните односи и вработување и потпишување на изјавите за тајност во 

училиштата.   
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Не помалку беа опфатени и средношколците - Проектот „Час по 

приватност“  е проект кој беше првично наменет да се реализира во сите средни 

училишта на Град Скопје со цел да ја доближи до средношколците проблематиката 

од областа на заштита на личните податоци, препораки за безбедно користење на 

социјалните мрежи, неширење на говор на омраза и слично. Но, овојпат на барање 

на средните училишта од другите градови, проектот се прошири и се одржаа 

предавања во Тетово, Кичево, Гостивар, Струга и Прилеп, со опфат од околу 150 

средношколци од сите средни општински училишта. Активностите во склоп на 

проектот се целосно во насока на едукација, а резултатите треба да придонесат кон 

сузбивање и превенција од злоупотреби на личните податоци на интернет, на 

социјалните мрежи, како и намалување на бројот на регистрирани злосторства од 

омраза. Вкупно 84 средношколци се стекнаа со Сертификати како идни обучувачи и 

активисти на борба протви говор на омраза на интернет.  

 

Водич за заштита на личните податоци на учениците во основните 

училишта во Република Македонија 

Дирекцијата за заштита на личните податоци  изработи Водич за заштита на 

личните податоци на учениците во основните училишта во Република Македонија, 

како дел од проектот „Час по приватност“. Овој Водич треба да придонесе 

подигнување на свеста за заштита на личните податоци на децата и ќе им овозможи 

да се здобијат со поголемо знаење за тоа кои се предизвиците со кои може да се 

соочат доколку не ги заштитат личните податоци. Водичот е конципиран по 

наједноставна методологија и соодветно е прилагоден на возраста на читателите. 

Исто така, водичот може да им послужи и на сите други лица и организации кои се 

занимаваат со образование на деца. Водичот произлезе како резултат на потребата 
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за подигање на свесноста за заштитата на личните податоци. Првото предавање, на 

иницијатива на основното училиште, се одржа на 05.10.2015 година во ОУ „Гоце 

Делчев“, Скопје.   

 
Водич за родители за заштита на приватноста и личните податоци на 

децата на интернет 
 

Овој Водич произлезе како потреба, согледувајќи ги анализите што ги 

направи Дирекцијата за заштита на личните податоци во 2014 година, како и 

истражувањето што беше направено во рамки на проектот ЧАС ПО ПРИВАТНОСТ 

во 2015 година. Фокусот на овој Водич е поставен кон интернетот, кон социјалните 

мрежи, но претставени се и други форми на комуникација и клучни места каде што е 

можна злоупотреба на личните податоци и нарушување на приватноста.  

Воедно претставени се и механизмите за пријава доколку се соочите со 

злоупотреба на личните податоци на социјалните мрежи. „Покажувајќи интерес за 

технологиите што ги користи Вашето дете, Вие можете да учите заедно со него/неа 

и да знаете што прави кога „седи на интернет“ - Водичот за родители е изработен во 

рамки на заедничката соработка меѓу Дирекцијата за заштита на личните податоци 

и Метаморфозис, Фондација за интернет и општество и средните училишта на Град 

Скопје, како дел од проектот ЧАС ПО ПРИВАТНОСТ. 

Едукација на студенти од педагошките факултети во Штип, Тетово, 
Скопје, Битола 

Во насока на подигање на јавната свест за заштита на личните податоци и 

зајакнување на капацитетите на оние кои работат и ќе се бават со едукација на 

млади луѓе во следниот период, се одржаа низа предавања на студентите од 

Филозофскиот Факултет- Институт за Педагогија и од Педагошкиот Факултет "Св. 

Климент Охридски" од Скопје, како и педагошките факултети од Штип, Битола и 

Тетово.  

Од особена важност е познавањето на прописите за заштита на личните 

податоци на идните наставници, оние кои ќе работат со деца и едукација на деца, и 

оние кои реализираат практична работа со децата од програмата за дополнително 

учење и подучување. Оваа активност е со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во 

Скопје, граѓанските здруженија „Сумнал“, „Отворена порта- Ла страда“ и „Среќен 

живот“. 
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Препораките на Час по приватност во автобусите на ЈСП Скопје  
 

Во рамките на добрата соработка со Град Скопје, како партнери на проектот, 

од 20 септември препораките од ЧАС по ПРИВАТНОСТ беа поставени во 

автобусите на ЈСП Скопје. Претставувањето на главните препораки за заштита на 

личните податоци, како и препораките да не се шири говор на омраза, да се 

внимава што се објавува на социјалните мрежи, итн. во автобусите на Јавното 

сообраќајно претпријатие – Скопје – е добра можност за поширока перцепција и 

зголемување на јавната свест по однос на овие важни прашања. Истовремено, ќе 

бидат опфатени повеќе целни групи освен од воспитно-образовниот процес 

опфатени со предавањата од Дирекцијата за заштита на личните податоци. За таа 

цел беа поставени постери, на македонски и албански, во автобусите на ЈСП Скопје.   

8.4 „10 години јубилеј“ - Дирекција за заштита на личните податоци!  

 
На 22 јуни Дирекцијата за заштита на личните податоци одбележа 10 години 

постоење. Законот за заштита на личните податоци е донесен во 2005 година, со 

што првпат во Република Македонија и правно се регулира оваа материја. Во овие 

10 години Дирекцијата е креатор на политика за доследно спроведување на 

прописите за заштита на личните податоци на национално ниво; промотор/чувар на 

правото за заштита на личните податоци; постапува по иницијативи од граѓани и 

поднесени барања за утврдување повреда на правото; одговара на претставки од 

физички и правни лица во поглед на незаконитост при обработка на личните 

податоци; континуирано врши едукација на контролори и обработувачи и им дава 

стручна помош на истите тие; врши инспекциски надзор и е орган со кој 

континуирано се консултираат при измени и дополнувања на законската регулатива 

во РМ.  

На иста маса седнаа претставници од Google, Facebook и органите за 

заштита на личните податоци од регионот и пошироко. Со поддршка од Мисијата на 

ОБСЕ во Скопје се разговараше за тоа кои се предизвиците што ги наметнуваат 

новите технологии и како да ја зачуваме нашата приватност и нашите лични 

податоци.  
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По повод јубилејот за 10 години постоење беше испратено Обраќање нa 

Директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци до граѓаните на 

Република Македонија преку нбапис во „Нова Македонија“. Во изминатите 10 години 

транспарентно работење и информирана и едуцирана јавност беа и остануваат 

едни од приоритетните цели на Дирекцијата за заштита на личните податоци.  

По повод одбележувањето на 10- години јубилејно постоење, Дирекцијата за 

заштита на личните податоци во соработка со Facebook го објави  Прирачникот за 

родители за Instagram. Покрај англиската верзија, преведен е на уште 6 јазици, од 

кои овој пат и на македонски јазик. Младите комуницираат и се дружат преку 

секакви алатки од апликации до разговори во видео игри и испраќање пораки преку 

телефон, a токму Instagram е една од најпопуларните апликации за социјално 

вмрежување за паметни телефони. Како апликација, Instagram нуди напредно ниво 

на заштита на приватноста на своите корисници, но од големо значење е 

родителите да  бидат упатени за начинот на кој нивните деца ја користат оваа 

платформа и да бидат свесни за можните ризици и опасности. 

Воедно, беше објавено и Истражување за институционална 

препознатливост на Дирекцијата за заштита на личните податоци. Основна цел 

на спроведувањето на овој прашалник беше да се испита свеста на граѓаните за 

постоењето на Дирекцијата за заштита на личните податоци како институција и да 

се види колку истите се запознаени со нејзината работа и надлежности, каде што 

беше утврдено дека 63% од испитаниците знаат дека постои Дирекција за заштита 

на личните податоци, а 84% од нив знаат дека доколку имаат проблем со личните 

податоци може да се обратат до Дирекцијата за постапување во врска со 

остварување на нивните права.  
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8.5 Иницијативи  
 

Дирекцијата за заштита на личните податоци стана член на Националниот 

комитетот против говорот на омраза 

 

На ден 22.01.2015 Дирекцијата за заштита на личните податоци стана членка 

на Националниот комитет против говорот на омраза, со што активно се вклучува во 

Кампањата против говор на омраза на интернет. Кампањата против говор на омраза 

на интернет е движење во рамки на ЕУ и пошироко, против изрази на говорот на 

омраза на интернет во сите негови форми, вклучувајќи ги и оние кои најмногу 

влијаат на младите луѓе, поддржано од Совет на Европа. Кампањата е дел од 

проектот „Младите во борба против говор на омразата на интернет“ што се залага 

за еднаквост, достоинство, човекови права и разновидност. Тоа е проект против 

говорот на омраза, расизам и дискриминација во сите форми на нивно изразување 

на интернет. 

Имајќи ги предвид заложбите на Дирекцијата за заштита на лични податоци 

за доближување до младата популација на проблематиката од областа на заштита 

на личните податоци, безбедно користење на социјалните мрежи и неширење на 

говор на омраза,  и во иднина ќе се настојува своите активности да ги насочи кон 

подигање на свеста за говорот на омраза на интернет, поддршка на младите луѓе во 

остварување на своите права онлајн и офлајн и притоа превенција од злоупотреба 

на личните податоци на интернет, намалување на нивото на прифаќање и ширење 

на говорот на омраза и поддршка и солидарност кон жртвите на говор на омраза, 

како афирмација на основните цели на Кампањата против говорот на омраза на 

интернет.  
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Дирекцијата за заштита на личните податоци стана членка на Алијансата за 

Отворени образовни ресурси 

Имајќи ги предвид активностите што во континуитет ги спроведува за 

младата популација, Дирекцијата за заштита на личните податоци беше поканета да 

се приклучи кон Алијансата за отворени образовни ресурси, како институција која се 

залага за едукација и образование за сите возрасти, особено во промовирање на 

правото за заштита на личните податоци. Имено, во октомври 2013 година 

Алијансата за отворени образовни ресурси, иницирана од Фондацијата 

Метаморфозис, ја објави Декларацијата за отворени образовни ресурси на 

Македонија. Во моментот имаме над 370 индивидуални поддржувачи на 

Декларацијата, како и 18 организации потписници меѓу кои и високо образовни 

институции, средни училишта и невладини организации. Декларацијата за ООР на 

Македонија се заснова на Декларацијата за отворени образовни ресурси на 

УНЕСКО донесена во Париз, 2012 година. Алијансата за отворени образовни 

ресурси е отворена група на поединци, организации, институции кои функционираат 

како неформална мрежа со заедничка цел – подигање на свеста и капацитетот на 

академската и научната јавност за создавање и користење на отворени образовни 

ресурси во Република Македонија.  

 

Дирекцијата за заштита на личните податоци се вклучи во процесот на 
креирање на Националната стратегија за млади на РМ (2016-2025) 

 

Дирекцијата за заштита на личните податоци дава посебен осврт на 

едукација на младите луѓе и нивно информирање за правото на заштита на личните 

податоци. Од особено значење е вклучувањето во процесот на изработка на новата 

Стратегија за млади. Тоа е активност на Агенцијата за млади и спорт, која во 

соработка со Програмата за развој на Обединетите Нации, пристапи кон процес на 

креирање на новата Национална Стратегија за млади на Република 

Македонија (2016-2025). 
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Процесот на креирање на новата Национална Стратегија за млади ќе се 

случува во периодот од февруари до ноември 2015 година. Истиот се однесува на 

создавање на документ кој реално ги отсликува потребите на младите и 

претставува основна рамка за преземање активности кои ја унапредуваат 

положбата на младите во општеството. Креирањето на основните насоки за 

визијата на стратегијата беше една од тематско насочени работилници креирани за 

работните групи каде што имаа можност да ги дефинираат клучните предизвици со 

кои се соочуваат младите. Учеството во работилниците на групите „Младинско 

информирање“ и „Образование“ треба да доведат до заклучоци и предлог мерки за 

поквалитетно информирање, користење на соодветни алатки за комуникација со 

млади, како и поголема инклузија на младите во градење на формален образовен 

систем за младинско информирање и едуцирање од страна на институциите. 

8.6 Соработка со граѓанско општество и невладин сектор  
 

Соработката со невладиниот сектор и граѓанското општество е едно од 

приоритетите за работа во Стратешкиот документ на Дирекцијата за заштита на 

личните податоци. Оваа година беше посветено особено внимание кон подигање на 

јавната свест и едукација на младите вклучени во невладините организации, како 

поддршка за нивната работа и развојот на активности.  

Здружение за младински активизам „Младинска визија“ - Караван на 

приватноста  

 

Прашањата на тема вработување и заштита на личните податоци, работните 

односи, објавување на личните податоци на социјалните мрежи, споделувањето на 

фотографии итн. беа теми на едукација во Битола, на 7 мај, во организација на 

Здружението за младински активизам „Младинска визија“ и покана на неколку НВО. 

За таа цел, младите луѓе изработија и флаер за поголема транспарентност и 

посетеност од младите луѓе за настанот.   
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Соработка со Младински Образовен Форум 

 

Членови на програмата „Учиме право“ од неколку градови од Македонија 

(Велес, Битола, Скопје, Куманово, Кичево, Гевгелија, итн), во склоп на 

работилницата  - ЕУ викенд, што се организира во Охрид од 03-05 април, од страна 

на невладината организација „Младински Образовен Форум“, имаа можност да 

слушнат три гостински предавања од претставник од Дирекцијата за заштита на 

лични податоци. Предавањата беа во насока на запознавање на средношколците со 

правната рамка на заштитата на личните податоци, како и правата на граѓаните да 

бидат информирани за тоа кој врши обработка на лични податоци, правото на 

пристап и бришење, односно ажурирање на податоците. Воедно, беа претставени и 

иницијативите кои ги спроведува Дирекцијата за заштита на личните податоци за 

подигање на јавната свест за правото на заштита на личните податоци. 

Средношколците најголем интерес покажаа кон објава на лични податоци на 

социјални мрежи. Воедно, на покана од МОФ претставник од Дирекцијата за 

заштита на личните податоци зеде учество на 7-мата по ред Летната школа - 

Академија за млади во организација на МОФ во периодот од 18-20 август на Попова 

Шапка каде посебен акцент беше ставен на  социјалните мрежи, политиките за 

приватност, „Правото да се биде заборавен“.    

 
„Денови на образование и кариера“ 

 

Во периодот од 7-9 мај, Дирекцијата за заштита на личните податоци беше 

присутна со свој-промо пулт на „Денови на образование и кариера“, каде 

посетителите можеа да се информираат како да постапат во случај кога нивните 

податоци се злоупотребени и им е повредено правото на приватност. Беа поделени 

и промотивни материјали, а специјално за овој настан беа печатени и обележувачи 

за книги со логото на ДЗЛП, веб страницата, FB и Twitter профилот преку кој 

граѓаните можат да стапат во контакт со Дирекцијата. Се спроведе и анкетирање на 

посетителите преку специјално изготвен прашалник, за познавање на 

надлежностите на Дирекцијата, и од истото произлезе анализа за степенот на 

препознатливост на Дирекцијата.  
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Хуманитарна акција по повод 10 години постоење на Дирекцијата за заштита 
на личните податоци 

 
Во духот на одбележување на 10 години постоење, одговорно и посветено 

извршување на функцијата заштитник на личните податоци на граѓаните на 

Република Македонија, а со цел исполнување на својата заложба за хумано и 

општествено-одговорно дејствување и помош на оние на кои најмногу им е 

потребна, вработените во Дирекцијата за заштита на личните податоци иницираа 

хуманитарна акција во соработка со Црвен Крст на Република Македонија. Акцијата 

се состоеше од собирање алишта, обувки и средства за лична хигиена. Беше 

поставена и кутија за парична донација. Донацијата е наменета за пунктот за 

бездомници. 

Согласно Меморандумот за соработка, Дирекцијата за заштита на личните 

податоци и Црвениот крст на Република Македонија во неколку наврати имаат 

организирано хуманитарни акции за помош на различни целни групи. 

 
Локални Совети на Млади  

На конференцијата за презентирање на резултатите и предизвиците за 

формирање на локални совети за млади, Дирекцијата за заштита на личните 

податоци изрази интерес за поддршка при градење на капацитетите на истите со 

предавања за младите и достава на едукативни материјали. За таа цел, во 12 

Локални совети на млади при општините: Делчево, Струга, Кичево, Тетово, 

Неготино, Скопје, Дебар, Охрид, Битола, од страна на претставници од Дирекцијата 

за заштита на личните податоци беа одржани предавања во нивните простории, за 

запознавање со правото на заштита на личните податоци, надлежностите на 

Дирекцијата, како и иницијативите и активностите кои се преземаат во насока на 

подигање на јавната свест кај младите. Предавањата преминаа во плодна дебата 

од каде произлегоа бројни идеи за идни заедички активности, организирање 

информативни настани како и обука за обучувачи на локално ниво кои понатаму би 

го прошириле стекнатото знаење на младите од општините.  
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Беа поделени материјали и брошури за информирање околу заштитата на личните 

податоци, како и организација на повеќе инфо-денови во општините со дистрибуција 

на материјали.  

Посета на НУУБ Св.Климент Охридски-Битола  
 
Советот на Млади на Општина Битола пак, во соработка со Дирекцијата за заштита 

на личните податоци подарија книги со наслов: „Приватноста е само моја“. Оваа 

активност Советот на Младина на Општина Битола ја спроведе се со цел да ја 

доближи читателската публика до нивните права и можности за заштита на личните 

податоци. 

 
Работилница за правото за заштита на личните податоци 

На иницијатива на Дирекцијата за заштита на личните податоци на 

14.10.2015 година, а со поддршка од Канцеларијата на UNDP во Скопје, беше 

одржана работилница за правото за заштита на личните податоци запретставници 

на младински организации и граѓанскиот сектор.  

8.7 Склучени меморандуми  
Во текот на 2015 година беа склучени меморандуми меѓу Дирекцијата за 

заштита на личните податоци со неколку невладини организации кои работат на 

едукација на млади, како и со правни и технички факултети. Беа одржани неколку 

предавања на покана на Факултетите, со што практично се покажа како потреба и 

зголемен интерес за споделување на знаења од аспект на заштитата на личните 

податоци и примена на легислативата од аспект на информатичко-технолошкиот 

развој.  
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Потпишани меморандуми за соработка со:  

 

1. НВО „Младински образовен форум“ 

2. НВО „Младите можат“ 

3. Меѓународниот Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“ во Битола 

4. „ФИНКИ“ 
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9. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА  

Меѓународната соработка е стратешка определба на Дирекцијата за заштита 

на личните податоци. Остварувањето на меѓународната соработка главно се 

реализира преку учество во работни тела, меѓународни организации и релевантни 

институции во областа од интерес.  

9.1 Активности поврзани со процесот на интеграција во ЕУ  
 

Извадок од Извештајот од Европската Комисија за напредокот на 

Република Македонија за 2015 година кој се однесува на заштитата на 

личните податоци 

 „Законот за заштита на личните податоци во голема мера е усогласен со 

законодавството на ЕУ. Дирекцијата за заштита на личните податоци продолжи да 

ги зајакнува своите капацитети преку постојана обука, со 4 нови вработувања и 

мало зголемување на буџетот. И понатаму ги зголеми своите активности во 2014 

година, спроведувањето на 404 инспекции во јавниот и приватниот сектор (387 во 

2013 година) и изнаоѓање 300 прекршоци во вкупен. Дирекцијата доби 371 жалби во 

2014 година (404 во 2013 година), кои во најголем дел се однесуваат на 

злоупотреба на личните податоци на социјалните мрежи. Бројот на контролорите на 

лични податоци и обработувачи обучени се зголеми на 66 во 2014 година (54 во 

2013 година) и активностите на подигање на јавната свест продолжија. Дирекцијата 

е консултирана за нацрт-законодавството, јавната политика и работењето на 

контролорите на податоците почесто отколку во претходните години. Дополнителни 

напори се потребни за да се обезбеди целосно усогласување на секторските закони 

со Законот за заштита на личните податоци. Дирекцијата, која е независно 

регулаторно тело, допрва треба да преземе активности по неодамнешното 

објавување на масовно незаконско следење на поединците преку електронски 

комуникации. Ова покрена прашања околу способноста да дејствува со целосна 

независност.“ 

 

НПАА –национална програма за усвојување на правото на европската унија 

Во рамки на континуирана достава на ажурирање на состојба во однос на 

примена и усвојување на правото на Европската унија, Дирекцијата ги реализираше 

целите дефинирани во Поглавјето 3.23 -Правосудство и фундаментални права од 
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Националната програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА) 

планирани за 2015 година што се однесуваат на заштита на личните податоци.  

Истото подразбира ревизија/пресек на спроведените активности во рамки на 

Акцискиот план за имплементација на Стратегијата за заштита на лични податоци 

2012-2106; бројни активности за имплементација на стратешкиот документ –

Комуникациската стратегија, за подигање на јавната свест за правото на заштита на 

лични податоци; реализација на инспекциски надзори.  

 

Поткомитет за правда, слобода и безбедност  

Во однос на 11-от состанок на Поткомитетот за правда, слобода и 

безбедност што се одржа во 2015 во Брисел, беа подготвени материјали од областа 

на заштита на лични податоци каде што беа разгледани новите состојби и ажуриран 

преглед на закони, подзаконски акти и сл. што содржат одредби на заштита на 

лични податоци, што е од особена важност за Дирекцијата во својот напор активно 

да учествува во креирање на политики и давање мислења по однос на законски и 

подзаконски акти на национално ниво.  

 

Меѓуресорско тело за човекови права2 

Директорот на Дирекцијата на заштита на личните податоци е еден од 12-те 

претставници во Меѓуресорско тело за човекови права, кое во текот на 2015 година 

одржа седница. 3 

                                                      
2 Потврда на посветеноста на државата на човековите права е и формирањето на Меѓуресорското тело за 

човекови права со Одлука на Владата на Република Македонија во април 2012 година. Со ова тело раководи 

Министерот за надворешни работи, а негови членови се државните секретари во: Министерството за надворешни 

работи, Министерството за правда, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни 

работи, Министерството за образование и наука, Министерството за здравство, Секретаријатот за европски 

прашања, Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор, како и директорите на Комисијата за односи со 

верски заедници и религиозни групи, Државниот завод за статистика, Дирекцијата за заштита на лични податоци и 

на Агенцијата за остварување на правата на заедниците. Надворешни членови на телото се: заменикот на 

Народниот правобранител на Република Македонија, претседателот на Агенцијата за аудио и аудио-визуелни 

медиумски услуги, претседателот на Комисијата за заштита од дискриминација и претседателот на Комисијата за 

заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер. Надлежностите на Меѓуресорското 

тело за човекови права се однесуваат на: јакнење на координацијата во областа на човековите права на сите 

надлежни министерства и органи во Владата на Република Македонија, размена на информации и реализација на 

препораките содржани во извештаите на надлежните комитети и други тела на ОН, Советот на Европа, ЕУ и други 

меѓународни организации, давање на предлози за унапредување на законската регулатива од областа на 

човековите права и давање на други предлози на Владата од значење за унапредување на човековите права во 

Република Македонија.  
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Беше донесен заклучок да се формира и Експертска работна група со 

претставници/службеници на експертско ниво од сите институции-членови на 

Меѓуресорското тело за човекови права, во функција на зајакнување на работата на 

Телото, со задача да ги разгледува актуелните прашања и обврски на РМ во делот 

на човековите права.  

9.2 Следење на европската легислатива за заштита на личните податоци 
 

Во текот на 2015 година продолжи стручната расправа на ниво на Европа 

насочена кон подобрување на текстот на предлогот на новата ЕУ легислатива за 

заштита на личните податоци. Во телата и органите на ЕУ, но и на Советот на 

Европа, се разговараше за новите механизми и инструменти кои треба да се 

имплементираат од страна на националните законодавства и да бидат 

компатибилни со глобализацијата, со дигиталниот развој и потребата од заштита на 

приватноста.  

По однос на донесувањето на нова Регулатива, која ја утврдува општата 

рамка на ЕУ за заштита на личните податоци, со која ќе се замени Директивата 

95/46/ЕК, на 18 декември 2015 година КОРЕПЕР го потврди усогласениот текст со 

Европскиот Парламент за реформа во делот на заштита на податоците. 

Реформскиот пакет ја вклучува Регулативата за заштита на личните податоци и 

Директивата за заштита на личните податоци за секторите полиција и кривична 

правда. Истата ќе се фокусира на зајакнување на правата на физичките лица, 

зајакнување на внатрешниот пазар на ЕУ, обезбедување поголем фокус на 

спроведувањето, рационализирањето на меѓународните трансфери на лични 

податоци и воспоставување на глобални стандарди за заштита на податоците. 

                                                                                                                                                                 
3 На седницата на Меѓуресорско тело за човекови права беше дискутирано за прегледот на 

извештајните обврски на Република Македонија по однос на Меѓународните инструменти за човекови 

права, прегледот на актуелните обврски на земјата во областа на човековите права во контекст на 

интеграцијата со ЕУ, програмата на Владата за соработка со УНИЦЕФ, предлог мерки за 

обезбедување на акредитација со статус „А“ на Народен правобранител, од страна на Меѓународниот 

координативен комитет на национални институции за заштита и промоција на човекови права 

(согласно Париските принципи), евидентирање на случаите мотивирани од омраза од страна на 

надлежни институции, иницирање на постапки за потпишување и ратификација на меѓународни 

договори од областа на човековите права од страна на Република Македонија и извештаите од 

посетите на механизмите за следење на ОН и Советот на Европа.  
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Регулативата воедно го промовира воведувањето на техники како што се 

анонимизирање, псевдонимизација и енкрипција.4  

 Предлог за нов текст на регулатива може да се прочита на следниов линк: 

http://ec.europa.eu/justice/data-rotection/document/review2012/com_2012_11_en.pdf 

9.3 Учество во работата на ЕУ органи и тела за заштита на лични податоци  
 

Консултативен комитет на Советот на Европа за заштита на поединецот од 

автоматска обработка на личните податоци T-PD  

Советот на Европа е водечка организација за човекови права во Европа. Во 

моментов брои 47 земји членки, од кои 28 се земји членки на ЕУ. Сите земји членки 

на Советот ја имаат потпишано Европската Конвенција за човекови права, што 

претставува меѓународен договор (инструмент) дизајниран да ги штити човековите 

права, демократијата и владеењето на правото.  

Конвенцијата за заштита на индивидуалци во врска со автоматската 

обработка на личните податоци (Конвенцијата 108) е отворена за пристапување од 

28 јануари 1981 година и претставува прв правно обврзувачки меѓународен 

инструмент во областа на заштитата на личните податоци. Согласно оваа 

конвенција земјите потписнички се повикани да ги преземат сите неопходни чекори 

во националното право за да се применат принципите на Конвенцијата со цел да се 

обезбеди на нивната територија заштита на основните човекови права во 

корелација со обработката на личните податоци.  

Европскиот суд за човекови права ја надгледува примената на Конвенцијата 

за човекови права од страна на земјите членки. Физичките лица можат да поднесат 

                                                      
4 Овие стожери на приватноста, ќе претрпат измени со предложените измени на ЕУ прописите 

што ќе резултира со потреба од промена и на домашните прописи. Иако во моментов, Законот за 

заштита на личните податоци („Службен весник на Република Македонија" бр. 7/05, 103/08, 124/10, 

135/11, 43/14 и 153/15), е во целост усогласен со меѓународна легислатива, вработените од 

Дирекцијата секојдневно ја следат насоката во која се предлагаат измените на европско ниво, заради 

подготовка за брзо прилагодување кон промените и прифаќање на новините, како и заради 

обезбедување на целосно функционирање на концептот на заштита на приватноста и следење на 

најновите стандарди во оваа област. Освен Директивата 95/46/ЕЗ и Конвенцијата 108, Дирекцијата ги 

следи сите останати директиви, препораки, мислења и резолуции донесени од страна на 

меѓународните експертски групи кои работат во полето на заштитата на личните податоци и учествува 

со свои мислења и забелешки во подготовката на новите.  
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жалба, односно да покренат постапка во случај на повреда на човековите права 

пред судот во Стразбур, но само откако ќе ги искористат сите правни лекови во 

својата земја. Она што е ново е што и Европската унија се подготвува да ја потпише 

Европската конвенција за човекови права со што ќе се создаде заеднички Европски 

правен простор за преку 820 милиони граѓани во овој сегмент. 

Советот на Европа, преку Т-ПД Консултативниот комитет, ги продолжи 

дискусиите за измени на Конвенцијата 108 на Советот на Европа за заштита на 

поединецот во врска со автоматска обработка на личните податоци вклучувајќи го и 

Дополнителниот Протокол на Конвенцијата во врска со надзорни органи и пренос на 

податоци во трети земји. Текстот кој е поддржан од претставниците на органите за 

заштита на личните податоци во високото тело на Советот на Европа, е во фаза на 

финализирање. За таа цел, формиран е ad hock Комитет CAHDATA.  

Дирекцијата е полноправна членка на Консултативниот Комитет за заштита 

на поединецот од автоматска обработка на личните податоци T-PD. Директорот на 

Дирекцијата учествуваше на 32-ра седница на Т-ПД комитетот што се одржа од 01-

03 јули во Стразбур. Тема на дискусија беше модернизацијата на Конвенцијата 108, 

главните новости во областа на заштита на личните податоци, како и состојбата на 

потпишување и ратификација на пристапувањето кон Конвенцијата 108. Воедно, беа 

разгледани дадените забелешки на текстот од страна на ЕУ и Руската Федерација, 

како и можноста за воведување на отстапувања во член 9 од модернизираниот 

текст на Конвенцијата 108, а во врска со член 12, која ќе го намали нивото на 

заштита во споредба со сегашниот текст на Конвенцијата и Дополнителниот 

протокол, кој пак не обезбедува можност за таква отстапка.  

 
Работна Група 29 (Article 29 Working Party) 

Дирекцијата има статус на набљудувач во Работната Група 29. Во текот на 

2015 година, претставници на Дирекцијата учествуваа на сите 4 работни средби на 

Рaботната Група 29 со што постигнато е следење на новините кои ќе бидат 

опфатени со новата легислатива за заштита на личните податоци на Европската 

Унија, чиешто усвојување се очекува во следниот период. 

 

Пролетна Конференција –Европска годишна конференција за заштита на 

личните податоци (Spring Conference) 

Во периодот 18-20 мај 2015 година, директорот на Дирекцијата за заштита на 

личните податоци зеде учество на Европската конференција на органите за заштита 
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на личните податоци, што се одржа во Манчестер, а во организација на Комесарот 

за заштита на лични податоци на Велика Британија. Тема на овогодинешната 

Пролетна конференција, насловена како „Навигација низ дигиталната иднина- во 

пракса“, е „Заштитата на личните податоци во пракса.“ Главен двигател на панел 

дискусиите на конференцијата е реформата за заштита на личните податоци во 

Европа којашто покрена дискусија за овластувањата и надлежностите кои ги имаат 

органите за заштита на личните податоци, што го става во фокус  остварувањето на 

правото на заштита на личните податоци. Директорот на Дирекцијата, имаше 

излагање во панел дискусијата посветена на „Case Handling Workshop“, чијшто 

домаќин во 2014 беше ДЗЛП, при што се осврна на успесите од организираната 26-

та Работилница на случаи, настан кој е одлична можност за органите за заштита на 

личните податоци да разменат искуства и практични примери од нивната работа. 

Директорот го презентираше и Прирачникот што Дирекцијата го изготви како 

производ на претходно организираната меѓународна работилница во Скопје. 

 

Учество на 37-та Меѓународна конференција на Комисионерите за заштита на 

личните податоци 

 

Во периодот од 04-08 мај Директорот на Дирекцијата за заштита на личните 

податоци, г. Димитар Ѓеорѓиевски зеде учество на  37-та Меѓународна конференција 

на Комисионерите за заштита на личните податоци која се одржа во Амстердам, 

Холандија. Под мотото „Градиме мостови на приватноста“, повеќе од 750 експерти 

ширум светот дискутираа за таканаречените "Мостови на приватност" , истовремено 

споделувајќи значајни искуства и практики  од областа на заштитата на лични 

податоци и правото на приватност, пред се осврнувајќи се на изнаоѓање практични 

решенија за зголемување  на нивото на заштита на личните податоци при 

прекуатлантските трансфери. Овие "мостови на приватност" се дизајнирани да  ги 

зацврстат вредносните темели на приватноста на начин со кој би се надминале 

разликите помеѓу легислативите на ЕУ и САД. Извештајот "Tour du Monde" како 

сублимат на целокупната дискусија на Конференцијата, а во насока да покаже дека 

проблемите и предизвиците поврзани со приватноста и заштитата на личните 

податоци постојат и се исти во било кое место на Земјата. 
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Присуството на претставници од повеќе од стотина органи за заштита на 

личните податоци и правото на приватност ширум светот се прикажа како одлична 

можност и за неформално споделување на искуства и најдобри практики, како и 

стекнување бројни контакти за идни професионални соработки и проширување на 

сферата на  меѓународна соработка на Дирекцијата за заштита на личните 

податоци. 

 

Учествo на 5-от конгрес на Европски денови за заштита на личните податоци, 

како и учество на Конференција за заштита на приватноста во Берлин, 

Германија 

Во периодот од 04 до 08 мај, директорот на Дирекцијата за заштита на 

личните податоци зеде учество на 5-от конгрес на Европски денови за заштита на 

личните податоци,како и Конференција за заштита на приватноста во Берлин, 

Германија. Повеќе европски и светски експерти дискутираат на теми како што се: 

cloud data, big data, собирање на податоци при вршење на директен маркетинг, итн. 

Учеството на ваков тип на настани е од особено значење заради размена на 

искуства и знаења во различни области, поврзани со заштитата на личните 

податоци заради следење на модерните трендови во технологијата и предизвиците 

кои ги носи истата. Повеќе на: 

 

Меѓународна конференција за заштита на личните податоци и приватноста при 

користење на беспилотни летала  

Во период од 5-6 февруари 2015 година, во Будимпешта, Унгарија, 

директорот на Дирекцијата за заштита на лични податоци г. Ѓеорѓиевски зеде 

учество на Меѓународната конференција за заштита на личните податоци и 

приватноста при користење на беспилотни летала. Организатор на оваа 

конференција е Унгарскиот орган за заштита на лични податоци.  

 

Учество на регионалната конференција „Приватноста во дигиталното доба“ 

На 27 јануари 2015 г., директорот на Дирекцијата за заштита на личните 

податоци, г.Димитар Ѓеорѓиевски, беше во посета на Република Косово и зеде 

учество на регионалната конференција со наслов „Приватноста во дигиталното 

доба“, која е во организација на Агенцијата за заштита на личните податоци од 

Република Косово. На конференцијата г. Ѓеорѓиевски, беше дел од презентерите на 
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тема „Новите предизвици со кои се соочуваат Балканските органи за заштита на 

личните податоци во ова дигитализирано доба“. Свое обраќање имаа и 

претставници од органите за заштита на податоци од Косово, Албанија, Црна Гора, 

Бугарија, Норвешка и Јапонија, каде ги споделуваа искуствата и предизвиците со 

кои се среќаваат. Претставникот од Јапонија својот говор го посвети на 

„Приватноста во Јапонија: правото, културата и реформата“. Ова е одлична 

можност учесниците да ги разменат своите практики, да дискутираат за проблемите, 

да споделат можни решенија и дискутираат за понатамошните реформи и 

дејствувања, особено од регионален аспект. Агенда  

Учество на 8-та Меѓународна конференција за Компјутери, приватност и 

заштита на лични податоци (CPDP 2015) во Брисел  

Во периодот 21-23 Јануари 2015, Директорот на Дирекцијата за заштита на 

лични податоци, зема учество на 8-та Меѓународна конференција за компјутери, 

приватност и заштита на лични податоци (CPDP 2015) во Брисел.  Конференцијата е 

настан каде се споделуваат најактуелните  и најновите случувања и искуства од 

законски, регулаторен, академски и технолошки развој во доменот на заштитата на 

личните податоци и приватноста и кој секоја година собира на едно место 

академици, адвокати, креатори на политики, компјутерски научници и претставници 

на граѓански асоцијации со цел размена на идеи преку дискусии за најактуелните 

проблеми и трендови во оваа област. Тоа ја прави Конференцијата една од 

најдобрите и најпосетувани конференции од областа на заштитата на лични 

податоци и приватноста во Европа и ширум светот. Повеќе од  415 учесници од 

академската фела, јавниот и приватниот сектор беа дел од 70-те панел дискусии кои 

се водеа во текот на овогодинешната тридневна конференција за мошне актуелни 

теми: мобилност (мобилни технологии, преносливи технологии, надзор на 

границата), big data, приватноста и иновациите, сајбер-сигурноста, управување на 

интернетот и приватноста, како и реформите кои се однесуваат на заштитата на 

личните податоци при ЕУ и развојот на односите помеѓу ЕУ и САД во насока на 

регулирање на следењето на владите. Еден од панелистите на конференцијата 

беше и Јан Албрехт, европратеник и известувач за заштита на податоците во 

Европскиот парламент кој заедно со други европратеници беа дел од панел 

дискусијата насловена како „Реформа за заштита на лични податоци: Дали го 

најдовме вистинскиот баланс помеѓу фундаментаните права и економскиот 

интерес?“ Тој го произнесе својот оптимистички став за нацрт - ДП ЕУ Регулативата, 
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истакнувајќи дека е можно да се дојде до решение во 2015 година. Албрехт рече 

дека позицијата на Парламентот веќе е компромис меѓу многу чинители, подготвен е 

да преговара за повеќе поени, но сега страните треба да зборуваат за деталите, а 

не да се враќаат на принципите. Тој истакна дека најдобра субвенција за ИТ 

компаниите во ЕУ е да ја воведат регулативата, и би претставувало хендикеп 

доколку Европа има 28 различни режими за заштита на податоци. Одложувањето 

 значи загуба на економска моќ за компании од ЕУ, и губење на правата на 

граѓаните. 

Воедно, претставник од органот за заштита на личните податоци од Чиле 

најави дека е во процес на нацрт на нов закон за заштита на личните податоци што 

е во насока на новите предлог измени во ЕУ регулативата. Тоа значи 

воспоставување на нов орган со повисоки казни за сторени прекршоци по 

приватноста и личните податоци. Инаку, во моментов максималниот износ е околу 

3000 евра.   

 

Учество на меѓународната конференција “Gaining digital edge: freedom of ex-

pression” 

Во периодот од 16-18 октомври во Белград претставник од Дирекцијата за 

заштита на личните податоци, преку Мисијата на ОБСЕ во Србија, Фондација 

SHARE- Србија и Централно-Европскиот Универзитет за јавни политики, зема 

учество на меѓународната конференција “Gaining digital edge: freedom of expression” 

учество земаа од повеќе невладини организации, институции и универзитети од 

регионот и пошироко. Учеството на конференцијата имаше за цел вмрежување со 

граѓанско општество кое работи на проекти за подигање на јавна свест за безбедно 

користење на интернет; споделување на најдобри пракси за едукација на млади 

луѓе на тема приватност и заштита на личните податоци.  

Теми што беа дискутирани: Право на бришење на податоци; Случајот Delfi 

пред Европскиот суд на правдата; Етика во истражувањето и користењето на 

податоци: ризик за приватноста? Нови граници при објава на видео материјали; итн. 

 

Учество на 17-ти состанок на органите за заштита на личните податоци на 

државите од Источна и Централна Европа - CEEDPA  

Претставник од Дирекцијата за заштита на личните податоци зеде учество на 

овој настан. Колегите од Албанија беа домаќини на 17-от состанок на органите за 

заштита на личните податоци на државите од Централна и Источна Европа која се 
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одржа во периодот 29-30 април 2015 година во Тирана, Албанија. Теми на кои беа 

насочени стручните дискусии на средбата се однесуваа главно на безбедноста на 

податоците и воедно беа презентирани и поединечните искуства на органите за 

заштита на личните податоци на државите од Централна и Источна Европа во 

вршење на инспекциски надзор, при обработка на личните податоци, итн. Еден дел 

од средбата беше посветен и на независноста на органите за заштита на личните 

податоци и предизвиците со кои тие се соочуваат. Воедно, органот за заштита на 

личните податоци на Косово стана нов член на CEEDPA.  

 

Учество на 1-от состанок на Работната група за заштита на личните податоци 

во рамки на PCC SEE  

Претставник од Дирекцијата за заштита на личните податоци зеде учество на 

1-от состанок на Работната група за заштита на личните податоци во рамки на PCC 

SEE што се одржа од 16-18 декември 2015 во Љубљана, Словенија. На средбата 

беше договорено да се подготви Прашалник за оценка на состојбата за заштита на 

личните податоци во секоја земја членка на Конвенцијата; да се формира подгрупа 

во рамки на Работната група за заштита на личните податоци, да се одржат 

состаноци за изработка на Имплементационен договор за заштита на личните 

податоци согласно член 34 од Конвенцијата.  

 

Учество на IDC SEE FORUM 2015  

Во периодот од 13-21 септември 2015, во Опатија, Хрватска Директорот на 

Дирекцијата, зеде учествуваше на IDC SEE форумот што се оджра од 16-18 

септември и кое претставува можност за запознавање и согледување на идните 

трендови и предизвици, анализа на актуелните стратегии и прилика за размена на 

искуства и најдобри практики во областа на IT.  

 

Студиска посета во Осло, Норвешка 

Во периодот од 08 - 09 септември 2015 година, претставници од Дирекцијата 

за заштита на личните податоци на Република Македонија предводени од заменик 

директорот на Дирекцијата, како и претставници од органите за заштита на личните 

податоци од земјите на Западен Балкан (Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, 

Албанија и Косово) остварија студиска посета на Норвешкиот орган за заштита на 

личните податоци, Datatilsynet. Студиската посета се реализира во рамки на 
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проектот  „Континуирана поддршка за унапредување на системот за заштита на 

личните податоци“. Целта на оваа студиска посета е запознавање со работата  и 

размена на искуства на Норвешкиот орган за заштита на личните податоци (Datatil-

synet), како и посета на NorSys центарот со цел пренесување на искуства и најдобри 

практики за справување со предизвиците за заштита на приватноста при користење 

на интернетот во земјите од Западен Балкан. 

 

Учество на меѓународна конференција „Слободен пристап до информации –

регионални искуства и меѓународни стандарди“ 

Заменикот на Директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци во 

периодот од 19-20 ноември 2015 во Подгорица, Црна Гора, зеде учество на оваа 

конференција каде беа продискутирани новите пристапи и пресуди на Европскиот 

суд за човекови права во оваа тематика.  

 

Учество на Меѓународна конференција „Доверба, приватност и безбедност при 

заштита на личните податоци во дигиталниот свет“  

Директорот на Дирекцијата, во периодот од 16-20 ноември, Софија, Бугарија, 

зеде учество на Меѓународна конференција на тема: „Доверба, приватност и 

безбедност при заштита на личните податоци во дигиталниот свет“ во чиј фокус се 

најдоа теми кои покриваат законски прашања и стратешки визии за стекнување на 

приватноста во дигиталниот свет. Во присуство и активно учество на експерти од IT 

секторот вниманието беше свртено кон новите аспекти на регулирањето на оваа 

материја.  

 

Учество на меѓународна конференција „Компетенции за борба против говор на 

омраза на интернет“  

Во периодот од 14-20 декември, Тбилиси, Грузија, а во организација на „Al-

ternativi International“ од Бугарија преку ЕРАЗМУС+ Програма, претставник од 

Дирекцијата за заштита на личните податоци зеде учество на меѓународната 

конференција „Компетенции за борба против говор на омраза на интернет“ каде 

учество земаа од повеќе невладини организации, институции и универзитети од 9 

земји.  Целта на патувањето беше вмрежување со граѓанско општество кое работи 

на проекти за подигање на јавна свест за безбедно користење на интернет; 

споделување на најдобри пракси за едукација на млади луѓе на тема приватност и 

заштита на личните податоци.  
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Google во Македонија за можностите за раст и предизвиците од иновации 

водени од отворените податоци 

На 21 јуни 2015 година, во Скопје, Google во соработка со Дирекцијата за 

заштита на личните податоци од Македонија се организираше настан од затворен 

тип на кој се собраа сите засегнати страни во земјата, претставници од различни 

сектори, телекомуникациите, банкарството, образование, ИТ компании, итн. На 

настанот насловен како "Иновации водени од податоци - можности за раст и 

предизвици" беше целосно посветен на консеквентна и економско- општествена 

вредност што произлегува од употребата на анализа на податоците од страна на 

приватни и јавни организации со цел да се донесат подобри одлуки и креирање на 

нови производи и услуги. За време на настанот учесниците дискутираа за 

резултатите од документот за политиките кон "Иновации водени од податоци - 

можности за раст и предизвици во Југоисточна -East Европа" подготвен од страна на 

седум институти во регионот кои учествуваа во истражувањето и подготовката на 

истиот. Документот за политики ги нагласува предностите на прифаќање на 

иновации водени од податоци и потребата да се развијат избалансирани политики 

за поддршка на отворени податоци, како и култура искористување на отворени 

податоци.  

 

Дирекцијата за заштита на личните податоци стана дел од иницијативата 
EuroCloud 

Дирекцијата за заштита на личните податоци стана дел од иницијативата Eu-

roCloud како партнер кој што ќе биде вклучен во сите активности, особено кои се 

однесуваат на заштита на личните податоци при користењето на ,,Облак“услугите. 

EuroCloud е независна непрофитна организација која претставува пан 

европски центар за споделување на знаење помеѓу клиентите кои нудат или 

користат Cloud computing услуги, Провајдерите и истражувачки центри. EuroCloud 

одржува отворен дијалог со сите партнери, а со цел да ги поврзе бизнисот и 

информатичките технологии. Дирекцијата стана дел од оваа иницијатива имајќи ги 

предвид идните активности и планови, а се со цел да се обезбеди соодветна 

заштита при обработката на личните податоци кои се обработуваат преку ,,Облак“ 

услугите.  
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9.4 Користење на ЕУ Фондови 

На 23 ноември 2015 година започна со имплементација проектот „Поддршка за 

пристап до правото на заштита на лични податоци”, што се финансира од ИПА 

ТАИБ 2012 програмата. Проектот е со времетраење од 24 месеци и ќе се 

имплементира од страна на групацијата Vialto Consulting Ltd. (Vialto), Унгарија во 

конзорциум со IPS Institute for Project Consultancy (IPS) од Словенија и National Au-

thority for Data Protection and Freedom of Information (NADPFI), Унгарија. Основната 

цел на проектот е да се подобри заштитата на лични податоци во Република 

Македонија согласно ЕУ легислативата. Исто така, преку овој проект ќе се обезбеди 

понатамошно подобрување (правно и институционално) на рамката за заштита на 

лични податоци во Република Македонија согласно добрите ЕУ практики, а сѐ со 

цел да се осигура дека на граѓаните им се гарантира заштитата на нивните лични 

податоци преку: 

 Понатамошно усогласување на националното законодавство со новите 

реформи за заштита на лични податоци во ЕУ и позитивните искуства 

 Јакнење на механизмите за заштита на лични податоци во различни области 

 Развивање и имплементација на нова стратегија за заштита на лични 

податоци 

 Имплементација на ИСО ИТ стандарди и стандарди за приватност. 

Проектот ќе се имплементира преку следниве три компоненти: 

Компонента 1 - Имплементација на Стратегијата за заштита на лични податоци 

2012-2016 и развој на нова Стратегија 2017-2022, 

Компонента 2 - Јакнење на капацитетите за понатамошна имплементација на 

Законот за заштита на личните податоци и подорување на соработката со 

контролорите и 

Компонента 3 - Имплементација на ИТ стандарди и стандарди за приватност. 

 

Норвешки грант за институционално јакнење на Дирекцијата за заштита на 

личните податоци  

Надградувањето на инситуционалните и организациски капацитети на 

Дирекцијата продолжи и во текот на 2015 преку проектот „Континуирана поддршка 

за унапредување на системот за заштита на личните податоци“  финансиран од 

страна на Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка. 

Проектот предвидува и спроведе воведување на нови механизми и алатки во 

постојното правно опкружување, посветувајќи посебно внимание на Delete ME и 
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обработка на податоци  при Cloud Computing. Втората компонента од проектот е 

фокусирана на продлабочување на соработката помеѓу органите за заштита на 

личните податоци од земјите од Западен Балкан.  

Во текот на 2015 година, беа реализирани поединечни посети од страна на 

директорот и заменик диркеторот на Дирекцијата, во сите органи за заштита на 

личните податоци во земјите од Западен Балкан и беше воспоставена соработка во 

рамки на проектот. Исто така, нивни претставници учествуваа на конференцијата 

организирана по повод одбележувањето на десет годишнината од постоењето на 

Дирекцијата за заштита на личните податоци, каде што имаше посебен панел 

посветен на реагионалната соработка. Во рамки на овој настан се одржа и 

промоција на проектот. Кон крајот на годината се изработи нова веб страница 

www.deleteme.mk која има за цел на граѓаните да им овозможи на ефикасен, 

ефективен и транспарентен начин да се справат со нарушување на приватноста при 

користењето на  социјалните мрежи. Оваа веб страница ќе биде ставена во 

употреба на почетокот на 2016 година. Преку проектот се спроведоа обуки за 

вработените на Дирекцијата со цел унапредување на нивните знаења за ризиците 

по приватноста при употребата на технологијата во секојдневното работење и 

живеење.  

 

Мулти-корисничка TAIEX работилница за заштита на личните податоци на 
странци 

На 24-25 февруари во Скопје, со поддршка од Европската комисија, 

Генералниот директорат за проширување, градење на институциите, TAIEX - правда 

и внатрешни работи, а во организација на Дирекцијата за заштита на личните 

податоци и Министерството за внатрешни работи на Република Македонија се 

одржа Мулти-корисничка TAIEX работилница за заштита на личните податоци на 

странци (со фокус на „баратели на азил, мигранти“). Оваа работилница е развиена 

како заедничка регионална потреба изразена од страна на неколку релевантни 

домашни институции, а во периодот кога Република Македонија, т.е. 

Министерството за внатрешни работи, е Претседателство на МАРРИ 

Иницијативата, исто така поддржана од Регионалниот центар на МАРРИ. 

Главната цел е да се увидат предавања и најдобрите практики од земјите-

членки на ЕУ на овој дел од законодавство за азил и миграција, особено осврнувајќи 

се на аспектот на заштита на податоците. Бидејќи не постојат такви иницијативи, 

обуки, дури и ниско ниво број на семинари спроведени на оваа тема, тоа ќе биде од 
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големо значење за да се соберат претставници од министерствата за внатрешни 

работи во регионот на земјите од Западен Балкан и Турција кои работат во областа 

на азил, бегалци и миграциски прашања, како и претставници од органите за 

заштита на личните податоци во регионот и да ги надградат своите капацитети, 

вклучувајќи ја и заштитата на податоци како аспект на темата.   

9.5 Билатерална и мултилатерална соработка  
 

Признание за успешно работење од CNIL – органот за заштита на личните 

податоци на Франција 

 

По повод 10 години јубилеј, на 22 јуни, од страна на претставник од CNIL – 

органот за заштита на личните податоци на Франција, на директорот на Дирекцијата 

за заштита на личните податоци му беше врачена плакета –признание за успешно 

работење и активно учество на меѓународните дискусии за предизвиците за заштита 

на личните податоци. Признанието има уште поголемо значење имајќи предвид 

дека Главниот Комисионер на CNIL, Изабел Фалк-Пјеротин, воедно е и Претседавач 

на Article 29 Работната Група, каде што членуваат претставници од сите органи на 

заштита на личните податоци на ЕУ. Дирекцијата за заштита на личните податоци 

иако има статус „набљудувач“ сепак активно учествува на пленарните сесии.  

Работна посета на Органот за заштита на личните податоци во Србија  

На 02 октомври 2015 година, директорот на Дирекцијата за заштита на 

личните податоци, беше во официјална посета на Органот за заштита на личните 

податоци во Србија со цел споделување на искуства од имплементација на 

прописите за заштита на личните податоци. Воедно, во рамки на посетата беше 

потпишан и Меморандум за соработка меѓу двата органа.  
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Службена посета на органот за заштита на личните податоци од Косово 

Директорот на Дирекцијата за заштита на личните податоци, во периодот од 

05-08 март, Приштина, оствари службена посета на органот за заштита на личните 

податоци од Косово, а по основ на потпишаниот меморандум за соработка меѓу 

двете институции, со цел размена на исксутва и заедничко стимулирање на 

билатерални и мултилатерални проекти, ИПА искуства и Еразмус плус.  
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10. ПРИОРИТЕТИ ЗА 2016  

На годишна основа Дирекцијата изготвува програми за работа кои ги објавува 

на својата веб-страница www.dzlp.mk. Во рамки на планирањето на идните 

приоритети ги вклучува активностите предвидени во Стратегијата за развој на 

заштитата на личните податоци во Република Македонија, за периодот 2012-2016 

година со Акциски план, како среднорочен документ за развојот на Дирекцијата, како 

и Комуникациската стратегија за заштита на личните податоци за периодот 2012-

2016 година.  

Врз основа на овие стратешки документи, како и врз основа на 

констатираните состојби на планот на извршениот инспекциски надзор и бројот на 

примени претставки дадени по области, се дефинираат приоритетните области за 

инспекциски надзор за следната 2016 година на Дирекцијата за заштита на личните 

податоци:  

1. Електронски комуникации 

2. Здравствена заштита  

3. Адвокатура  

4. Туризам и угостителство 

5. Безбедност во сообраќајот на патиштата 

6. Катастар на недвижности  

7. Домување  

8. Економија  

9. Државни органи и органи на државна управа  

10. Процена  

11. Апликации за мобилни уреди  

 

Воедно, во текот на 2015 година е донесена и Годишната програма за обука 

на контролори и обработувачи за 2016 година.  

 

    

 


