
                                                                                    ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА  
                                                                                    ЗАЩТИТА НА ЛИШНИТЕ ППДАТПЦИ ВП 2012 ГПДИНА 
                                                                                    www.privacy.mk       
  
                                                                             

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА  

ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАЩТИТА НА ЛИШНИТЕ ППДАТПЦИ 

 ЗА 2012 ГПДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ 2013 

 



                                                                                    ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА  
                                                                                    ЗАЩТИТА НА ЛИШНИТЕ ППДАТПЦИ ВП 2012 ГПДИНА 
                                                                                    www.privacy.mk       
  
                                                                             

2 
 

ПРЕДГПВПР  

Ппшитувани,  

Извещтајпт щтп е пред вас, се пднесува на рабптеоетп на Дирекцијата за защтита на лишните 

ппдатпци вп 2012 гпдина. Испищаните страници инфпрмираат за активнпстите и рабптата на 

Дирекцијата, за залпжбите кпи ги дадпвме вп наспка на спрпведуваоетп на нащите 

надлежнпсти, нп и следеоетп на визијата и мисијата кпи ги имаме ппставенп. 

Извещтајпт заппшнува сп мисијата на Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци и впведпт 

на Директпрпт, Димитар Депрдиевски, а пптпа, текстпт е разделен вп ппвеќе глави – секпја  

сп ппис на слушуваоата, сп кпнкретни ппдатпци, птшет за рабптеое и заврщува сп планпвите 

и визиите за 2013 гпдина. Ппдгптвенипт Извещтај вп фпрмата гп следи мпдернипт тренд вп 

известуваое на Еврппскипт надзпрен прган за защтита на лишните ппдатпци www.edps.eu, 

пптенцирајќи ја сущтината на рабптеоетп и  спрпведуваоетп на еврппските стандарди и на 

прпписите за защтита на лишните ппдатпци, пред брпјките и деталните ппдатпци, за 

кпи,секакп, пстануваме птвпрени за кпментар. 

Глава 1 – Ппределби вп 2012 гпдина, прикажани се резултатите ппстигнати вп 2012 гпдина 

вп разлишните сегменти на рабптеоетп на Дирекцијата. 

Глава 2 – Инспекциски надзпр, дава преглед на рабптата на инспектприте за защтита на 

лишните ппдатпци вп следеое на имплементацијата на прпписите за защтитата на лишните 

ппдатпци пд страна на кпнтрплприте и пбрабптувашите.  

Глава 3 – Кпнсултации, првенственп се пднесува на спветпдавната улпга на Дирекцијата, 

дадените мислеоа, укажуваоа, пдгпвприте пп претставките и предлпзите, дпнесените 

интерни акти, дадените мислеоа и ушествптп вп кпнсултации вп дпнесуваое на прпписи, 

пдлуките вп врска сп пренпс на ппдатпци и пбрабптка на бипметриски ппдатпци, 

ппстапуваоетп пп бараоа спгласнп Закпнпт за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен 

карактер. 

Глава 4 – Пбуки, дава псврт на превентивната улпга на Дирекцијата, кпја кпнтинуиранп се 

реализира преку пдржуваое на пбуки за кпнтрплприте и пбрабптувашите, нп и јакнеое на 

сппствените капацитети преку влпжуваое вп пбукие за сппствените кадри. 

Глава 5 – Спрабптка и прпекти, кадещтп ппдатпците се пднесуваат какп на медунарпдната 

спрабптка, така и на спрабптката сп разлишни субјекти вп Република Македпнија, 

вклушувајќи вп себе ппвеќе сегменти на нејзината реализација. Тука се пптенцираат и 

прпектите кпи се реализираат вп Дирекцијата, билатералната спрабптка, пптпищаните 

Мемпрандуми за спрабптка и други пстанати прпектни активнпсти. Вп делпт на спрабптката 

се дадени и инфпрмации за спрабптката на Дирекцијата сп кпнтрплприте и пбрабптувашите, 

какп нашин за реализираое на превентивната функција на Дирекцијата. 

http://www.edps.eu/
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Глава 6 – Кпмуникации и пднпси сп јавнпста, дава псврт на претставуваоетп на правптп на 

приватнпст вп јавнпста, щиреоетп на ппзнаваоата за защтита на лишните ппдатпци, какп 

важен сегмент за гарантираое на правптп на приватнпст вп Република Македпнија и 

јакнеое на културата на ппшитуваое на тудата приватнпст, а истпвременп дава мпжнпст за 

увид на заинтересираните физишки и правни лица вп рабптата на Дирекцијата.   

Глава 7 – Централен Регистер на збирки на лишни ппдатпци, дава приказ за брпјпт на 

регистрираните збирки вп пфпрмената база на ппдатпци вп Дирекцијата, кпјащтп 

прпизлегува какп закпнска пбврска за кпнтрплприте.  

Глава 8 – Администрација, шпвешки ресурси, ја прикажува структурата на врабптените и 

институципналнипт капацитет на Дирекцијата.  

Глава 9 – Финансискп рабптеое, ја прикажува реализацијата на бучетпт на Дирекцијата за 

2012 гпдина какп и сегментите на правилнптп меначираое на средствата кпе  дава пснпва за 

ефикаснп спрпведуваое на прпписите за защтита на лишните ппдатпци и изврщуваое на 

надлежнпстите на Дирекцијата. 

Глава 10 – Главни ппределби за 2013 гпдина, дава кратпк псврт на целите кпн кпи се 

стремиме вп 2013 гпдина. 

Какп дппплнуваое на Извещтајпт, преку анексите, се дава мпжнпст за заппзнаваое сп 

деталните ппдатпци за рабптеоетп на Дирекцијата вп 2012 гпдина. 

Дпкплку имате желба да се заппзнаете ппвеќе сп рабптеоетп на Дирекцијата, мпжете да ја 

ппсетите интернет страницата www.privacy.mk, какп и да се пбратите директнп вп 

Дирекцијата. 

Електрпнската верзија на Извещтајпт ќе  биде дпстапна  на интернет страницата на 

Дирекцијата www.privacy.mk. пткакп ќе биде усвпен пд страна на Спбраниетп на РМ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.privacy.mk/
http://www.privacy.mk/
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МИСИЈА НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАЩТИТА НА ЛИШНИТЕ ППДАТПЦИ 

Мисијата на Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци е да пбезбеди ефикасен систем за 

защтита на секпе физишкп лице вп пстваруваое на правптп на приватнпст преку надзпр на 

закпнитпста вп пбрабптката на лишните ппдатпци. 

Дирекцијата е пдгпвпрна за: 

 креираое на нпрмативна рамка за спрпведуваое на прпписите за защтитата на 
лишните ппдатпци; 

 применуваое на нашелата за защтита на лишните ппдатпци; 

 даваое мислеоа пп актите на кпнтрплприте и пбрабптувашите и пп пднпс на  
пбрабптката на лишните ппдатпци; 

 врщеое надзпр над пбрабптката на лишните ппдатпци и нивната защтита; 

 пценка на закпнитпста на пбрабптката на лишните ппдатпци; 

 впдеое на Централен регистер на збирки на лишни ппдатпци; 

  даваое на пдпбренија  за изврщен пренпс на лишни ппдатпци вп други држави; 

 пстваруваое на медунарпдна спрабптка вп пбласта на защтитата на лишните ппдатпци 
и ушествп вп рабптата на медунарпдни прганизации и институции за защтитата на 
лишните ппдатпци; 

 впдеое евиденција за дадени мислеоа за актите за видеп надзпр; 
  

Ппкрај пвие пснпвни функции, Дирекцијата се стреми и кпн реализираое на свпите 
стратещки цели: 

 

 ппстапуваое пп бараоа на физишки лица за утврдуваое на ппвреда на нивните права 
вп пднпс на пбрабптката на лишните ппдатпци; 

 ппдигаое на јавната свест кај сите кпнтрплпри и пбрабптуваши какп и кај ппщирпката 
јавнпст и 

 прпмпција на превентивни наместп репресивни механизми, активнпсти и метпди вп 
пстваруваое на утврдените надлежнпсти спгласнп закпнпт за защтита на лишните 
ппдатпци вп Република Македпнија. 
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"Секпј чпвек треба да знае дека негпвата кпнверзација, 

негпвата кпресппнденција и негпвипт личен живпт се 

приватни" 

                                   Линдпн Чпнспн, ппранещен 
претседател на САД 

              

 

Кпга за свпја пснпвна надлежнпст имате защтита на шпвекпвп правп, предизвиците пред кпи 

се напдате вп пбидите за негпва защтита пд секпј мпжен аспект се гплеми, а пдгпвпрнпста 

пак кпн граданите е пгрпмна. Изминатата, 2012 гпдина, ќе ја паметиме какп гпдина сп мнпгу 

активнпсти нп и успеси на сите пплиоа пд надлежнпста на Дирекцијата за защтита на 

лишните ппдатпци. Нащите активнпсти ги фпкусиравме кпн натампщна прпмпција на 

приватнпста какп пснпвнп шпвекпвп правп и кпнтинуирана едукација на пние кпи ги 

пбарбптуваат лишните ппдатпци нп и на пние кпи се најзасегнати за защтита на правптп на 

приватнпст, граданите. Следеоетп на развпјпт кпј диктира внесуваое на нпви трендпви е 

клушен и вп прпцеспт на ппдушуваое нп и при репресивнптп делуваое пнаму каде лишните 

ппдатпци се злпупптребени. 

Медунарпдните партнери ја преппзнаа Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци какп 

лидер вп регипнпт на Западнипт Балкан вп пваа пбласт щтп резултираще и сп 

прпдлабпшуваое на спрабптката. Прганизиравме и две медунарпдни кпнференции, а 

инициравме и пдржуваое  на Кпнференција на прганите за защтита на лишните ппдатпци пд 

Балканските земји. 

Гп заппшнавме спрпведуваоетп на првата стратегија за развпј на пбласта на защтитата на 

лишните ппдатпци кпја ги дава наспките за нащипт иден развпј и рабптеое - Стратегијата за 

защтита на лишните ппдатпци 2012 – 2016. 

Јакнеоетп на капацитетите на инспекцискипт надзпр беще една пд нащите главни 

ппределби вп 2012 гпдина кпја ја испплнивме сп ставаое вп функција на СИН – Спфтверпт за 

инспекциски надзпр. Пптребата за виспка прпфесипналнпст и струшнпст на инспектприте е 

секпгащ припритет, пспбенп акп се земе предвид фактпт дека защтитата на лишните 

ппдатпци е исклушителнп кпмплексна материја. Тпкму затпа, им пвпзмпживме на нащите 

инспектпри да се здпбијат сп сертификати ИСП 27001 и ИСП 27 005 щтп пак резултираще сп 

згплемена ефикаснпст и ефективнпст на изврщени инспекциски надзпри над кпнтрплприте и 

пбрабптувашите на лишни ппдатпци. Пспбенп не радува и фактпт дека вп дпмащни услпви, 

пп брпјпт на врабптени, Дирекцијата е рекпрдер пп искпристуваое на странска ппмпщ пд 

TAIEX инструментпт. 
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Свесни за тпа дека едукацијата за правптп на защтита на лишните ппдатпци е неппхпдна вп 

пстваруваоетп на целта за ппшитуваое на приватнпста на ппединецпт, преземавме брпјни 

активнпсти за исппрашуваое на пбуки и за јакнеое на јавната свест.  Задпвплни сме пд 

згплеменипт брпј на претставки пд граданите дп нащата институција кпј ни ппкажа граданите 

ја преппзнаваат нащата надлежнпст и дека се заппзнале сп правптп за защтита на лишните 

ппдатпци какп нивнп пснпвнп шпвекпвп правп. 

Брзипт развпј на мпдерните технплпгии има директнп влијание врз защтитата на лишните 

ппдатпци при нивната пбрабптка нп не става вп неблагпдарна ппзиција на ппстпјана трка на 

правптп сп технплпгијата. Еден пд нащите припритети вп 2012 гпдина беще следеоетп на 

прпмените и нпвитетите преку медунарпдната размена на искуства и знаеоа и директнп 

ушествп вп рабптата на Еврппските пргани и тела за защтита на лишните ппдатпци, успеавме 

да шекприме рамнпправнп сп земјите пд ЕУ вп пваа пбласт.  

Сп задпвплствп мпжам да истакнам дека 2012 гпдина беще испплнета сп активнпсти и 

прпекти сп пптимална искпристенпт на пптенцијалпт на ДЗЛП, а вп наспка на гарантираое 

на приватнпста на македпнските градани и спрпведуваое на закпнските пдредби за защтита 

на лишните ппдатпци.  

Ппдгптвени ги пшекуваме нпвите предизвици вп 2013 гпдина кпга пшекуваме ппшетпк на 

Прпектпт „Пдржлив систем за кпнтинуирана едукација вп пснпвнп и среднп пбразпвание за 

правптп за защтита на лишните ппдатпци“ какп и на активнпстите пд Сектпрскптп фище пд 

Правда и внатрещни рабпти,  пд ИПА 2012 – 2013.  

Сп пснпвата кпја ја ппставивме вп пваа извещтајна гпдина, пвпзмпживме стекнуваое на 

дпбри резултати вп  гпдините кпи дпадаат, на кпи пднапред се радуваме. 

 

Сп ппшит, 

Димитар Депрдиевски 

Директпр 
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I ППРЕДЕЛБИ ВП 2012 

Планирани активнпсти и припритети на Дирекцијата вп 2012 гпдина: 
 
 

 Спрпведуваое на Стратегијата за защтитата на лишните ппдатпци вп Република 
Македпнија за перипдпт 2012-2016 гпдина; 
 

 Дпнесена е Кпмуникациска Стратегија на Дирекцијата за защтита на лишните 
ппдатпци, за перипдпт 2012 - 2016; 
 

 Реализација на прпект „Птвпрени денпви“ – Защтита на лишните ппдатпци на 
пптрпщувашите вп сектпрпт телекпмуникации; 
 

 Натампщнп  ппдигнуваое на свеста за ппстпеое  на правптп на приватнпст и защтита 
на лишните ппдатпци кај граданите пд една страна и кај кпнтрплприте и 
пбрабптувашите пд друга страна; 
 

 Интензивираое на инспекцискипт надзпр и реализација на инспекциите на цела 
теритприја на Република Македпнија; 

 

 Кпнтинуиранп прганизираое на пбуки за защтита на лишните ппдатпци спгласнп  
Гпдищната прпграма за 2012 гпдина на Дирекцијата и дппплнителните бараоа за 
пбука на кпнтрплприте и пбрабптувашите за 2012 гпдина; 

 

 Интензивираое на медунарпдната спрабптка и активнп ушествп вп рабптата на 
прганите и телата на Еврппската унија, Спветпт на Еврппа и пстанатите медунарпдни 
мрежи щтп рабптат вп пбласта на защтитата на лишните ппдатпци; 
 

 Активнп следеое и аплицираое на Јавни ппвици за дпделуваое на прпекти пд ЕУ 
фпндпвите; 

 
Ппкрај планираните активнпсти, вп текпт на 2012 реализиравме: 
 

o Медунарпдна Кпнференција на тема „Мпдернизација на легислативата за 
защтита на лишните ппдатпци вп Еврппа“ 
  

o Балканска Кпнференција на прганите за защтита на лишните ппдатпци – 
„Заеднишки стремежи и заемна спрабптка“ 
 

o Заврщен е прпектпт „Ппддрщка на Дирекцијата за защтита на лишните 
ппдатпци“, ИПА 2008, Кпмппнента 1 
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o Ппднесени се, пдпбрени и реализирани 15 TAIEX апликации1 
 

o Ппдгптвен е и пдпбрен прпект за кпристеое на ИПА средства преку 
Механизмпт за ппдгптпвка на прпекти (ППФ)2  пд  ИПА 2009 „Пддржлив систем 
за кпнтинуирана едукација вп пснпвнп и среднп пбразпвание за правптп за 
защтита на лишните ппдатпци“ 

 
o Ппднесен предлпг прпект пд ИПА , Кпмппнента 2 – Прпграмата за 

прекугранишна спрабптка сп Албанија 2007 – 2013, прпект – „Патуваое сп 
приватнпст“ 
 

o Ппднесен предлпг -  Сектпрскп фище за кпристеое на средства пд ИПА , 
Кпмппнента 1 , Прпграмата 2012 – 2013 гпдина, пп мерка 6 – Зајакнуваое на 
пристаппт на правптп за защтита на лишните ппдатпци 

 

o Пстварен е кпнтинуитет вп даваоетп мислеоа на кпнтрплприте и 
пбрабптувашите на лишните ппдатпци за пращаоа ппврзани сп пбрабптката на 
лишните ппдатпци;  

 

o Пстварен кпнтинуитет вп даваое укажуваоа за ппдпбруваое на ефикаснпста 
на примената на пдредбите и нашелата за защтита на лишните ппдатпци пд 
страна на кпнтрплприте и пбрабптувашите на лишните ппдатпци; 

 

o Пстварен кпнтинуитет вп даваое пдгпвпри пднпснп известуваоа пп 
претставки пд правни и физишки лица за пращаоа ппврзани сп защтитата на 
лишните ппдатпци;  

 

o Ппдпбренп е текпвнптп впдеое и ажурираое на Централнипт регистар на 
збирки на лишни ппдатпци (регистрација на нпви кпнтрплпри, нпви збирки на 
лишните ппдатпци) и евидентираое на пфицери за защтита на лишните 
ппдатпци и 
 

o Зајакната е транспарентнпста вп рабптата и кпнтинуитет вп ппдигаоетп на 

јавната свест на  граданите на Република Македпнија. Активнпстите кпи се 

пднесуваат на пднпсите сп јавнпста беа реализирани преку ппстпјанп 

присуствп вп медиумите сп дпгпвпрена спрабптка сп три наципнални 

медиуми, весникпт „Нпва Македпнија“ каде вп текпт на 2012 гпдина вп 

рубриката "Приватнпста е самп мпја", беа пбјавени 43 натписи,  Македпнската 

телевизија и Македпнскп радип; 

 

                                                           
1
 TAIEX е инструмент за технишка ппддрщка и размена на инфпрмации, меначиран пд Генералнипт Директпрат 

за прпщируваое на Еврппската Кпмисија 
2
  ППФ средства (Project Preparation Facility)– средства пд ИПА прпграмите наменети за ппдрщка вп ппдгптпвка 

на прпекти 
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o Пстварена е згплемена спрабптка сп пстанатите телевизии (брпјка пд Елена) 

 

o Прганизиравме пбуки за защтита на лишните ппдатпци спгласнп Гпдищната 
прпграма за 2012 гпдина на Дирекцијата и дппплнителните бараоа за пбука 
на кпнтрплприте и пбрабптувашите за 2012 гпдина 

 

o Дирекцијата пвпзмпжи на свпите врабптени – инспектпри за защтита на 

лишните ппдатпци натампщна едукација и стекнуваое на сертификат вп 

рабптеоетп ИСП 27 001. Сертификатпт за кпј се пдржа пбука и пплагаое пред 

сертифициранп телп е стандард за натампщнптп рабптеое; 

  
o Вп функција е ставенп спфтверскп рещение вп ИТ инфраструктурата на 

Дирекцијата,  СИН – Спфтвер за инспекциски надзпр кпј пбезбедува 

ефективнпст  и ефикаснпст вп ппстапуваоетп; 

  
o Гп прганизиравме и пдбележавме 28 јануари 2012 гпдина – Медунарпднипт 

ден на защтита на лишните ппдатпци ппд мптптп КЛИКНИ БЕЗБЕДНП 
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II ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗПР  

Пснпвна надлежнпст на Дирекцијата  е врщеое на надзпр над закпнитпста на преземените 

активнпсти при пбрабптка на лишните ппдатпци и нивната защтита на теритпријата на 

Република Македпнија. Пваа надлежнпст на Дирекцијата е утврдена сп шленпт 37 пд Закпнпт 

за защтита на лишните ппдатпци ("Службен весник на Република Македпнија" бр. 7/05, 

103/08, 124/10 и 135/11), и се имплементира преку инспектприте за защтита на лишните 

ппдатпци. За спрпведуваое на инспекциски надзпр вп Дирекцијата за защтита на лишните 

ппдатпци е прганизиран ппсебен сектпр - Сектпр за врщеое на инспекциски надзпр сп две 

пдделенија.  

Инспекциските надзпри се планираат на гпдищна пснпва, пп пбласти, сп Прпграма кпја се 

дпнесува кпн крајпт на текпвната гпдина за наредната гпдина, а се спрпведува  преку 

месешни планпви за инспекциски надзпр вп кпи се прецизирани кпнтрплприте, збирките щтп 

се инспектираат и датата на птппшнуваое на инспекциските надзпри. Гпдищната прпграма за 

2012 и месешните планпви за инспекциски надзпр (јануари- декември 2012) се пбјавени на 

WEB страната www.dzlp.mk и www.privacy.mk .  

Врщеоетп на редпвните инспекциски надзпри се спрпведува вп прецизнп утврдени 

закпнски рпкпви и ппстапка вп текпт на инспекцискипт надзпр. Инспектприте вп текпт на 

врщеоетп на редпвнипт инспекцискипт надзпр врщат и едуцираое на кпнтрплприте и 

пбрабптувашите за правптп за защтита на лишните ппдатпци, сп щтп превентивната улпга се 

стави какп припритет и вп репресивнптп дејствуваое на инспектприте. 

На интернет страната на Дирекцијата, пбјавени се пснпвни инфпрмации за спрпведуваоетп 

на инспекциски надзпр (редпвни, впнредни и кпнтрплни) и се пбјавени пбрасци за 

Иницијативата за ппкренуваое на инспекциски надзпр и Бараое за утврдуваое на ппвреда 

на правптп на защтита на лишните ппдатпци, за да им се плесни на граданите да ппведат 

ппстапка дпкплку сметаат дека нивнптп правп на приватнпст е ппвреденп. Пбјавена е и 

Пснпвната листа за прпверка и наспки за нејзинп пптпплнуваое, сп кпја кпнтрплприте 

самите мпжат да утврдат дали дпследнп ги ппшитуваат пдредбите пд Закпнпт за защтита на 

лишните ппдатпци. 

Вп текпт на 2012 гпдина, инспектприте вп Дирекцијата перманентнп беа вклушени вп пбуки 

за нивнп надпградуваое, нп и какп презентери и пбушуваши на ппвеќе пбуки за кпнтрплпри 

какп и презентери и прганизатпри на ппгплем брпј на кпнференции и прпекти за пбласта 

щтп ја ппкриваат. Истпвременп  беа пвпзмпжени услпви за рабпта на инспектприте кпи 

ппфаќаат нивна директна едукација и ппремуваое сп најнпва ИТ технплпгија. Пп стекнатипт 

сертификат ИСП 27 001 вп 2011 вп текпт на 2012 гпдина инспектприте се стекнаа и сп 

сертификат ИСП 27 005 за управуваое сп ризици. Сп наведените сертификати , инспектприте 

имаат згплемен капацитет за врщеое на надзпри вп слпжена ИТ инфраструктура на 

кпнтрплприте и пбрабптувашите вклушителнп и управуваоетп  на ризиците.  

http://www.dzlp.mk/
http://www.privacy.mk/
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Именп, вп текпт на извещтајнипт перипд изврщени се вкупнп 368 инспекциски надзпри пд 

кпи 273 се редпвен инспекциски надзпр, 95 се впнредни инспекциски надзпри. Пренесени 

вп рабпта беа 28 предмети пд 2011 гпдина и сите заврщени вп текпт на 2012 гпдина. 

Табела бр. 1 Преглед на инспекциски надзпр пп вид на надзпр 

Вид на надзпр  

Впнредни 95 

Редпвни 273 

Вкупнп 368 

 
 

 

 
 

 
 
Табела бр. 2 Преглед на инспекциски надзпри пп гпдини 
 

Гпдина Брпј на изврщени инспекциски надзпри 

2010 117 

2011 146 

2012 368 
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Табела бр. 3 Преглед на Дпнесени списи/ акти при врщеое на инспекцискипт надзпр 
 

Дпнесени списи/акти при врщеое на инспекциски 
надзпр вп 2012 

 
Вкупнп 

Записници 317 
Рещенија - редпвен надзпр 185 
Рещенија – впнреден надзпр  66 
Заклушпци 82 

 

Рещенија - впнреден инспекциски надзпр вп 2012 Вкупнп 
Рещенија за утврдуваое на ппвреда 56 

Рещенија за пдбиваое на бараое  10 
 

Гледајќи сппредбенп вп пднпс на 2011 гпдина, Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци 

гп згплеми брпјпт на инспекциски надзпри. Сп брпјка пд вкупнп 146 надзпри вп 2011 гпдина, 

пд кпи вп 2012 беа пренесени 28 предмети, вп текпт на 2012 гпдина беа вкупнп реализирани 

368 инспекциски надзпри. 

Табела бр.4 Преглед на инспекциски надзпр пп гпдини  
 

 
 
Редпвни инспекциски надзпри вп текпт на извещтајната гпдина е врщен вп државни пргани, 

правпсудствп, здравствп, единиците на лпкалната сампуправа, пбразпвание, ппщтенски 

сппбраќај, игри на среќа, телекпмуникации и други пбласти. Впнредни инспекциски надзпри 

кпи се врщат пп пријава, бараое или спгледуваое на инспектпрпт се врщени вп пбластите: 

снабдуваое сп тппла впда, дпмуваое, видепнадзпр, непснпванп задржуваое и кппираое 

или скенираое на дпкументи за лишна идентификација, директен маркетинг, катастар, игри 

на среќа и др. Застапенпста на инспекциските надзпри пп пбласти е дадена ппдплу. 
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Табела бр. 5 Преглед на изврщен инспекциски надзпр пп пбласти 

Пбласт  

Банкарствп  8 

Впздущен сппбраќај 1 

Врабптуваое 1 

Данпци 5 

Дпмуваое 7 

Државна управа 18 

Шпвекпви права 1 

Електрпнска тргпвија 5 

Електрпнски телекпмуникации 12 

Енергетика 2 

Здравствп 76 

Автпрски права 1 

Игри на среќа 7 

Интернет 6 

Инфпрматишки технплпгии 6 

Јавни служби 6 

Катастар 1 

Кпнсултантски услуги 3 

Лпкална сампуправа 50 

Маркетинг 1 

Медиуми 2 

Пбразпвание 8 

Псигуруваое на импт и лица 2 

Паркинзи 2 

Пензискп и инвалидскп псигуруваое 1 

Ппщтенски услуги 18 

Правпсудствп (нптари, изврщители) 72 

Радипдифузија 7 

Ревизија 2 

Снабдуваое сп пареа и климатизација 6 

Спцијална защтита 1 

Судствп 1 

Тргпвија на гплемп 4 

Тргпвија на малп 4 

Туризам и угпстителствп 7 

Физишкп лице-видеп надзпр 4 

Физишкп лице-злпупптребени лп 9 

Фптпграфска дејнпст 1 

Вкупнп 368 
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Вп пднпс на кпнтрплприте над кпи е врщен инспекциски надзпр, пд вкупнп 368 надзпри, 236 

се врщени кај кпнтрплпри пд јавен сектпр, 120 се врщени кај кпнтрплпри пд приватен сектпр 

и 12 кај физишки лица кпнтрплпри. 

Табела бр. 6 Преглед на изврщени инспекциски надзпри пп вид на сектпр/ физишки лица 

Изврщени инспекциски надзпри пп вид на 
сектпр/физишки лица 

 

Јавен сектпр 236 
Приватен сектпр 120 
Физишки лица 12 
Вкупнп 368 
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Спгласнп закпнските пдредби, нп припритетнп на ппределбите пд стратещките дпкументи 

Дирекцијата, се залпжи за пптенцираое на превентивната улпга на инспекцискипт надзпр, 

кпристејќи ја мпжнпста за пбука и едукација на кпнтрплприте за пбврските кпи ги налага 

защтитата на правптп на приватнпста. Едукацијата на кпнтрплприте се врщи спгласнп 

Правилникпт за фпрмата и спдржината на ппканата за едукација, нашинпт на спрпведуваое 

на едукацијата, какп и нашинпт на впдеое на евиденцијата за спрпведената едукација, 

дпнесен пд директпрпт на Дирекцијата. Вп текпт на 2012 гпдина, инспектприте реализирале 

97 едукации на кпнтрплпри, прпизлезени пд текпт на врщеоетп на инспекцискипт надзпр. 

Табела бр. 7 Преглед на спрпведени едукации пп гпдини 

Гпдина Брпј на спрпведени едукации 

2011 89 

2012 97 

 

 

СИН Спфтвер за инспекциски надзпр  

Спфтверскптп рещение заппшна да се кпристи вп текпт на 2011 гпдина, вп кпја беа спздадени 

сите предуслпви за спрпведуваое на електрпнскптп впдеое на инспекцискипт надзпр. Сп 

пвпј спфтвер, преку щирпкп-ппјасна интернет врска, щтп мпже да се кпристи и надвпр пд 

прпстприите на Дирекцијата, се придпнесе за ппефикаснп и ппекпнпмишнп впдеое на 

инспекциската ппстапка, генерираое на извещтаи (меду кпи и ппдатпци за пвпј извещтај) и 

планираое на инспекциските надзпри. Дел пд инспекциската дпкументација се 

внесува/израбптува на самптп местп на врщеое на инспекцискипт надзпр, сп щтп се 

намалуваат дел пд трпщпците, нп и пптребнптп време за ппстапуваое и се згплемува 
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ефикаснпста на инспектприте. Именп, спфтверпт е дизајниран спрема специфишните 

пптреби на инспектприте пд Дирекцијата, а вп функција да генерира дпкументи и извещтаи 

на пснпва на внесени пдгпвпри пп претхпднп дадени пращаоа.  

 Кпнстатирани спстпјби вп пдделни пбласти:  

- Кпнстатирани се ппдпбруваоа на спстпјбите сп кпмплетираоетп на дпкументацијата 

за технишки и прганизациски мерки и нејзината имплементација кај државните 

пргани. Направени измени и дппплнуваоа на Закпнпт за пплиција, Закпнпт за лишна 

карта и други пп пснпв на дадени преппраки пд Дирекцијата за защтита на лишните 

ппдатпци и претхпднп изврщени надзпри; 

 

- Знашителен напредпк е ппстигнат вп пбласта на здравствптп за разлика пд спстпјбата 

ппфатена пд надзпр вп 2009 гпдина,  кпнстатиранп е  впсппставуваое на прпцедури 

за технишките и прганизациските мерки и практики за нивнп спрпведуваое , какп и 

ппдигнуваое на свеста кај врабптените и меначментпт за защтитата на лишните 

ппдатпци. Впеднп се спрпведени  дадените преппраки за прпписите дпнесени вп 

2012 гпдина а препстанува да се изврщи дпуспгласуваое на Закпнпт за евиденциите 

вп пбласта на здравствптп, Закпн за здравствена защтита, Закпн за здравственп 

псигуруваое и други прпписи пд пбласта на здравствптп; 

 

- Пптещкптии се кпнстатирани вп разбираоетп на целите за впсппставуваое на 

видепндзпрпт, и технишките и прганизациските мерки за пбезбедуваое тајнпст и 

защтита на пбрабптката на лишните ппдатпци преку видепнадзпрпт, (пспбенп кај 

заедниците на сппственици, какп и физишките лица при ппставуваоетп заради 

защтита на приватната сппственпст):  

 

- Недпстатпци се утврдени и при уредуваое на пднпсите меду кприсниците и 

давателите на услугите неппхпднп е впсппставуваое на прпцедури заради 

дппрецизираое на ппстапуваоата на прпцедури за технишките и прганизациските 

мерки (кпмпаниите за пбезбедуваое на парнп грееое и др.) 

- Целпснп успгласуваое сп прпписите за защтита на лишните ппдатпци вп  2012  гпдина 

вп пбласта на пбразпваниетп пп изврщенипт  инспекциски надзпр на пбрабптката на 

лишните ппдатпци на ушеници, наставници, врабптени вп Министерствптп за 

пбразпвание и наука, Инфпрмаципнипт систем за управуваое на пбразпваниетп шиј 

дел е управуваоетп сп шпвешките ресурси  и Електрпнскипт дневник вп јавните 

пснпвни и средните ушилищта кпј гп администрира Министерствптп за пбразпвание и 

наука. Сп  инспекцискипт надзпр беще инициранп   и пбезбеденпуваое на закпнска 

пснпва и   дефинираое на целите на пваа интегрираната база на лишни ппдатпци, 

какп и да се преземат пптребните технишки и прганизациски мерки да се пбезбеди 
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тајнпст и защтита на лишните ппдатпци. Направени се измени вп прпписите сп щтп е 

пбезбеден закпнскипт пснпв за пваа интегрирана база , категприите на лишните 

ппдатпци  щтп се пбрабптуваат и целите. 

 

Дп Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци беа дпставени 35 бараоа за мислеоа 

ппврзани сп имплементацијата на актите за защтита на лишните ппдатпци кај кпнтрплприте и 

пбрабптувашите и сите се пдгпвпрени навременп. Најгплемипт дел пд бараните мислеоа се 

пд јавната администрација (9), екпнпмијата (7) и пбразпваниетп (6). 

 

Табела бр. 8  Дадени мислеоа пп бараое на кпнтрплприте и пбрабптувашите  

   

Р.бр. Пбласт Брпј на кпнтрплпри/ 
пбрабптуваши кпи ппбарале мислеое 

1.  Пбразпвание 6 
2.  Здравствп 3 
3.  Ппщтини 2 
4.  Јавна администација 9 
5.  Jавни претпријатија 1 
6.  Екпнпмија 7 
7.  Правпсудствп 4 
8.  Енергетика 1 

9.  Инфпрматишки технплпгии 1 
10.  Банкарствп 1 

 Вкупнп: 35 

   

 
Впеднп Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци пп службена дплжнпст вп текпт на 2012 
гпдина даде три укажуваоа. 
 

Дирекцијата и вп текпт на извещтајната гпдина прпдплжи сп даваое на мислеоа пп 
дпкументацијата щтп кпнтрплприте ја изгптвуваат заради спрпведуваое  на технишките и 
прганизациски мерки за защтита на лишните ппдатпци. Најгплемипт брпј на мислеоа се 
дадени вп пбласта на правпсудствп (вп најгплема мера на нптари и изврщители), државни 
пргани и здравствени устанпви, кпи пд свпја страна беа и предмет на инспекција, спгласнп 
Прпграмата за 2012 гпдина.  
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Табела бр. 9 Преглед на дадени мислеоа пп дпкументација пп пбласти 
 

Р.бр. Пбласт Кпнтрплпр (брпј) 
1 Пбразпвание  24 
2 Единици на лпкалната сампуправа  15 
3 Псигурителни друщтва 3 
4 Министерства и др. 

Држ.институции 
25 

5 Здравствени устанпви 18 
6 Инфпрматишки технплпгии 5 
7 Сппбраќај и врски 1 

8 Екпнпмија 8 
9 Ппщти 1 

10 Пбезбедуваое 2 
11 Пблпжувалници 1 
12 Медиуми 1 
13 Инвестициски фпнд 1 
14 Финансиски систем 3 
15 Банкарствп (банки и щтедилници) 2 
16 Правпдудствп 65 
17 Игри на среќа 1 
18 Јавни претпријатија 2 
19 Маркетинг 1 
20 Енергетика 2 

21 Медунарпдна спрабптка 1 
22 Кпнсултантски услуги 1 

  Вкупнп: 183 
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III КПНСУЛТАЦИИ  

Мислеоа и укажуваоа 

Вп извещтајната гпдина, Дирекцијата целпснп пдгпвпри на пбврската щтп прпизлегува пд 

Делпвникпт на Владата на Република Македпнија вп ппглед на даваое мислеоа  пп правни 

акти кпи пп билп кпја пснпва имаат дппирни тпшки сп защтита на лишните ппдатпци. Пп 

бараоа пристигнати пд државни институции, Дирекцијата даде вкупнп дваесет и пет 

мислеоа пд кпи 19 мислеоа се пднесуваат на закпнски прпекти, а препстанатите 6 на 

медунарпдни или билатерални дпгпвпри вп кпи Република Македпнија е страна-пптписник. 

Табела бр. 10 Преглед на дадени мислеоа и укажуваоа пп закпни и правни акти 

 

Р.бр. Ппднпсител на бараоетп 
Закпни, ппзакпнски акти и медунарпдни 
дпгпвпри за кпи Дирекцијата даде мислеоа 
вп 2012 гпдина 

1.  
Министерствп за трансппрт 
и врски 

Предлпг на Закпнпт за измени и дппплнуваое 
на Закпнпт за јавна шистпта 

2.  
Министерствп за 
инфпрматишкп ппщтествп и 
администрација 

Предлпг на Закпнпт за архивски материјал 

3.  
Министерствп за труд и 
спцијална пплитика 

Предлпг на Закпнпт за изменуваое и 
дппплнуваое на Закпнпт за врабптуваоетп и 
псигуруваое вп слушај на неврабптенпст 

4.  
Министерствп за 
внатрещни рабпти 

Предлпг на Закпнпт за изменуваое и 
дппплнуваое на Закпнпт за пплиција 

5.  Министерствп за финансии 
Предлпг - Закпн за изменуваое и дпплнуваое 
на закпнпт за игрите на среќа и за забавните 
игри 

6.  
Министерствп за 
внатрещни рабпти 

Дпгпвпр меду Владата на Република 
Македпнија и Владата на Република Мплдпва 
за пплициска спрабптка 

7.  
Министерствп за 
внатрещни рабпти 

Предлпг Дпгпвпр меду Министерствптп за 
внатрещни рабпти на Република Македпнија и 
Минситерствптп за внатрещни рабпти на 
Република Албанија за пснпваое и 
функципнираое на Заеднишки кпнтакт центар 
за пплициска спрабптка 

8.  
Министерствп за 
внатрещни рабпти 

Нацрт Дпгпвпр меду Владата на Република 
Македпнија и Владата на Црна Гпра за 
пплициска спрабптка 

9.  
Министерствп за 
внатрещни рабпти 

Технишки Дпгпвпр меду Минсиетсртвптп за 
внатрещнирабпти на Република Македпнија и 
Мисијата за еврппскп владееое на Кпспвп 
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(Еурплекс) за пплициска спрабптка 

10.  
Министерствп за 
внатрещни рабпти 

Предлпг Дпгпвпр меду Министерствптп за 
внатрещни рабпти на Република Македпнија и 
Министерствптп за внатрещни рабпти на 
Кпспвп за пснпваое на заеднишки гранишен 
премин за железнишки сппбраќај Блаце Хани 
Елезит  

11.  
Министерствп за 
внатрещни рабпти 

Предлпг прптпкпл меду Министерствптп за 
внатрещни рабпти на Република Македпнија и 
Министерствптп за внатрещни рабпти Кпспвп 
за спрпведуваое на Дпгпвпрпт меду Владата 
на Република Македпнија и Владата на Кпспвп 
за преземаое на лица кпи престпјуваат без 
дпзвпла 

12.  
Државен завпд за 
статистика 

Закпн за изменуваое и дппплнуваое на 
Закпнпт за државната статистика 

13.  
Министерствп за 
внатрещни рабпти 

Закпн за приватнптп пбезбедуваое 

14.  
Министерствп за 
внатрещни рабпти 

Закпн за изменуваое и дппплнуваое на 
Закпнпт за лишната карта 

15.  Државен испитен центар Предлпг Закпнпт за Државен испитен центар 

16.  
Агенција за храна и 
ветеринарствп 

Бараое мислеое Предлпг Закпн за 
идентификација и регистрација на живптни 

17.  Државен испитен центар Предлпг Закпнпт за Државен испитен центар 

18.  
Министерствп за 
пбразпвание и наука 

Предлпг на Закпнпт за изменуваое и 
дппплнуваое на Закпнпт за пснпвнптп 
пбразпвание 

19.  
Министерствп за труд и 
спцијална пплитика 

Закпн за изменуваое и дппплнуваое на 
Закпнпт за евиденции вп пбласта на трудпт 

20.  Министерствп за правда 
Закпн за изменуваое и дппплнуваое на 
Закпнпт за катастар на недвижнпсти 

21.  
Министерствп за 
внатрещни рабпти 

Закпн за изменуваое и дппплнуваое на 
Закпнпт за азил и правна защтита 

22.  
Министерствп за 
внатрещни рабпти 

Закпн за изменуваое и дппплнуваое на 
Закпнпт за матишен брпј 

23.  
Министерствп за 
пбразпвание и наука 

Закпн за изменуваое и дппплнуваое на 
Закпнпт за пснпвнп пбразпвание 

24.  
Министерствп за 
пбразпвание и наука 

Закпн за изменуваое и дппплнуваое на 
Закпнпт за среднп пбразпвание 

25.  
Министерствп за 
инфпрматишкп ппщтествп и 
пбразпвание 

Закпн за изменуваое и дппплнуваое на 
Закпнпт за администрација 
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Кпмисија за пдлучуваое пп прекршпци  

Кпмисијата за пдлушуваое пп прекрщпк вп рамки на Дирекцијата за защтита на лишните 

ппдатпци вп текпт на 2012 гпдина ппстапуваще пп пет (5) предмети.  

Кпмисијата дпнесе Пдлука пп шетири предмети. Два (2) предмети беа пренесени пд 2011 

гпдина, за два (2) предмети се ппкрена ппстапка и се дпнесе пдлука вп 2012 гпдина и еден 

(1) предмет се пренесе за натампщнп ппстапуваое вп 2013 гпдина.  

Вп пстанатите (три) слушаи за кпи рещаваще Кпмисијата за пдлушуваое пп прекрщпци беще 

изрешена Пппмена, какп за правнптп лице, така и за пдгпвпрнптп лице вп правнптп лице. 

Вкупнп изрешена глпба вп 2012 гпдина е вп изнпс пд 1350 евра вп денарска прптиввреднпст. 

 

ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛПЗИ 

Вп перипдпт пд 01.01.2012 дп 31.12.2012 гпдина вп Дирекцијата за защтита на лишните 

ппдатпци се примени вкупнп 385 претставки. 

Претставките се пд пбласта на защтитата на лишните ппдатпци, при щтп, пд вкупнп 385 

претставки, 207 се претставки за злпупптреби на лишните ппдатпци на спцијалните мрежи.  

Вкупнп ппднесени претставки:   
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Табела бр. 11 на претставки пп пбласти, без претставките за спцијалните мрежи 

 

Табела бр. 12 Преглед на претставки и предлпзи пп гпдини ( 2009, 2010, 2011 и 2012) 

Ппднесени претставки  Вкупен брпј 

2009 95 

2010 192 

2011 363 

2012 385 

 

Вп врска сп злпупптребата на лишните ппдатпци на спцијалните мрежи, за брищеое на 

лажен прпфил на Facebook ппднесени се 118 бараоа, за прпбиенп кприснишкп име или 

лпзинка на прпфил на Facebook ппднесени се 49 бараоа, за птстрануваое на видеа и 

фптпграфии пд You Tube ппднесени се 9 бараоа и 31 други видпви на бараоа (брищеое нa 

е-маил адреси, препратени предмети за ппстапуваое пд Министерствптп за внатрещни 

рабпти и други видпви на злпупптреби на спцијалните мрежи и пращаоа).  
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Табела бр. 13 Ппднесени претставки за спцијални мрежи: 

 

За 316 претставки, ппднпсителите се физишки лица, за 66, правни лица, а 3 претставки се 

анпнимни. За 5 претставки Дирекцијата не била надлежна за ппстапуваое и претставките 

биле препратени на натампщна ппстапуваое на други пргани или биле известени 

ппднпсителите заради ненадлежнпст на Дирекцијата.  

Табела бр. 14 Преглед на ппднесени претставки пп субјекти 

 

Пд вкупнипт брпј на ппднесени претставки, 85 се ппднесени пп писмен пат, а 300 пп 

електрпнски пат. 

Заклушнп сп заврщуваоетп на 2012 гпдина, Дирекцијата ппстапи пп сите пристигнати 

претставки, пд кпи 11 се префрлени ппстапуваое вп 2013 гпдина, а 12 за ппстапуваое се 

префрлени вп Сектпрпт за врщеое на инспекциски надзпр.  

Какп резултат на се ппшестата практика на злпупптреба на лишните ппдатпци на физишките 

лица преку интернет страните за спцијалнп вмрежуваое (пспбенп на Facebook), на нашин 

щтп се креираат лажни прпфили при щтп се врщи злпупптреба на лишните ппдатпци на 

физишките лица, Дирекцијата вп текпт на 2012 гпдина дп надлежнптп Јавнп пбвинителствп 

ппднесе 4 кривишни пријави заради ппстпеое на пснпванп спмнение дека е стпренп 

кривишнп делп „Злпупптреба на лишните ппдатпци“ пд шлен 149 пд Кривишнипт закпник.  
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Табела бр. 15 Брпј на претставки пп пбласти 

Рeден 
брпј 

Пбласти Брпј 

1  ФИНАНСИИ,БАНКАРСТВП,ИНВЕСТИЦИСКИ 
ФПНДПВИ И БЕРЗИ 

26 

2  ТЕЛЕКПМУНИКАЦИИ 8 

3  ПРАВПСУДСТВП 14 

4  ПБРАЗПВАНИЕ 21 

5  ПСИГРУВАОЕ  4 

6  ЗДРАВСТВП 10 

7  РАБПТНИ ПДНПСИ 5 

8  СПЦИЈАЛНА ЗАЩТИТА 1 

9  ЕКПНПМИЈА 8 

10  ПРГАНИ ЗА СПРПВЕДУВАОЕ НА ЗАКПНПТ 11 

11 ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ 11 

12 ДРЖАВНИ ПРГАНИ 29 

13 СПЦИЈАЛНИ МРЕЖИ 207 

14 НЕНАДЛЕЖНПСТ 5 

15 ВИДЕП НАДЗПР 8 

16 МЕДИУМИ 13 

17 МАКЕДПНСКИ ППЩТИ 1 

18 УГПСТИТЕЛСТВП И ТУРИЗАМ 2 

19 ЗАНАЕТШИСКА КПМПРА 1 

 ВКУПНП 385 
 

 

 

Издаваое на пдпбренија за пренпс на ппдатпци  

Закпнпт за защтита на лишните ппдатпци спдржи ппсебни пдредби за пренпс на лишните 

ппдатпци вп трети земји. Пренпспт на лишните ппдатпци вп земјите шленки на Еврппската 

унија и за земјите шленки на Еврппскипт екпнпмски прпстпр (ЕЕА) се врщи без пдпбрение пд 

Дирекцијата заради тпа щтп се смета дека наципналните закпни вп пвие земји се целпснп 

успгласени сп Директивата 95/46/ЕЗ, а сп тпа и степенпт на защтита на лишните ппдатпци вп 

пвие земји е сппдветен. Пренпспт на лишни ппдатпци вп земјите шленки на Еврппската унија 

и Еврппскипт екпнпмски прпстпр се евидентира сп ппднесуваое на пријава за пренпс дп 

Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци. 

Пренпспт на лишните ппдатпци вп други земји, надвпр пд Еврппската унија е дпзвплен 

дпкплку Дирекцијата даде претхпднп пдпбруваое и дпкплку се пбезбедени сппдветни 
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мерки за защтита на лишните ппдатпци и защтита на приватнпста на субјектпт на лишните 

ппдатпци. 

Табела бр. 16 Пренпс на лишни ппдатпци вп други земји 

Сектпр Земја Пдпбрени Пдбиени Запрена 
ппстапка 

Вп ппстапка 

Авип - сппбраќај  Турција 1 / / / 

Банкарствп Турција 2 / / / 

Телекпмуникации Канада 1 / / / 

Државни 
институции 

Хрватска 1 / / / 

Тргпвија САД 1 / / / 

Угпстителски 
услуги 

Турција 1 / / / 

Фармација Индија / 1 / / 

Хптелиерствп Хрватска / / 1 / 

Интернет услуги САД / / 1 / 

ВКУПНП 10 

Табела бр. 17 Преглед на пријави пп земји шленки на ЕУ 

Пријави за пренпс вп земји 
шленки на ЕУ 

Земја Брпј на пријави 

Интернет услуги Германија 
Слпвенија 

2 

Банкарствп и ревизија Хрватска 
Слпвашка 
Слпвенија 
Хпландија  

Шещка 
Германија 

8 

Телекпмуникации Слпвенија 2 

Здравствени/генетски 
ппдатпци 

Унгарија 
Грција 
Белгија 

3 

Архивски ппдатпци САД 1 

Ппщтенски услуги Шещка 
Унгарија 

2 

Федерации Щвајцарија 1 

ВКУПНП 19 
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Наципнална прпграма за усвпјуваое на правптп на Еврппската Унија  

Вп 2012 гпдина Дирекцијата ги реализираще целите дефинирани вп Ппглавјетп 3.23 -
Правпсудствп и фундаментални права пд Наципналната прпграма за усвпјуваое на правптп 
на Еврппската унија (НПАА) за 2012 гпдина щтп се пднесуваат на защтита на лишните 
ппдатпци.  

Вп пднпс на защтитата на лишните ппдатпци, беа ппдгптвени анализи за актуелната спстпјба 
вп закпнпдавствптп пп пднпс на защтитата на лишните ппдатпци вп некплку разлишни 
пбласти. Птппшна спрпведуваоетп на Стратегијата за защтитата на лишните ппдатпци 2012-
2016 гпдина спгласнп Акцискипт план за нејзинптп спрпведуваое. Дпнесена е 
Кпмуникациска стратегијата за защтита на лишните ппдатпци и се птппшна сп нејзинптп 
спрпведуваое. Впведен е спфтвер за инспекциски надзпр преку кпј инспектприте имаат 
ппстпјан пристап дп предметите и целпкупната евиденција за инспекцискипт надзпр. 
Придпбивките пд впведуваоетп на пвпј спфтвер ќе имаат влијание и за генерираое на 
сеппфатни извещтаи за спстпјбата за защтитата на лишните ппдатпци вп нащата земја. 
Кпнтинуиранп се спрпведуваат пбуки, ппщти (генеришки) и специјализирани пбуки пп 
пбласти) за кпнтрплприте и пбрабптувашите на збирки на лишни ппдатпци. Прпдплжи 
кпнтинуираната пбука на кпнтрплприте и пбрабптувашите спгласнп Гпдищната прпграма и 
дппплнителните бараоа. Кпнтинуиранп се ажурира Централнипт регистар на збирки на 
лишните ппдатпци щтп ги впдат кпнтрплприте и се евидентираат и ппдатпци за пфицерите за 
защтитата на лишните ппдатпци. Дирекцијата брпи 24 врабптени, за кпи спгласнп гпдищните 
прпграми за пбуки за врабптените се пбезбедени ппщти (генеришки) пбуки и 
специјализирани пбуки за защтитата на лишните ппдатпци пд специфишни пбласти какп и 
сертифицирани ИСП пбуки за инспектираое на инфпрматишка сигурнпст.      

 
Ппстапуваое пп бараоа за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер  
 
Вп текпт на 2012 гпдина вп Дирекцијата беа ппднесени пет бараоа за слпбпден пристап дп 
инфпрмации пд јавен карактер сп кпи се бараа инфпрмации за ппстапуваоа на 
инспекцискипт надзпр, за изврщен инспекциски надзпр вп Министерствптп за внатрещни 
рабпти, за видпви на инспекциски надзпри и нивнп спрпведуваое.  
 
Табела бр. 18 Дпбиени бараоа за слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер 
 

Вкупен брпј на 
дпбиени бараоа 

Ппзитивнп 
пдгпвпрени бараоа 

Препратени 
бараоа дп 
имателпт 

Пдбиени 

6 5 / 1 

 
Псвен бараоата за слпбпден пристап дп инфпрмации, дп Дирекцијата за защтита на лишните 
ппдатпци стигнаа и ппвеќе бараоа за  мислеое за примената на исклушпкпт пд Шлен 6, тпшка 
2 пд Закпнпт за защтита на правптп на слпбпден пристап дп инфпрмациите пд јавен 
карактер. 
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Медуреспрскп телп за шпвекпви права 
 
Вп изминатата гпдина Владата на Република Македпнија дпнесе пдлука за фпрмираое на 

медуреспрскп телп за шпвекпви права врз пснпва на кпја Дирекцијата на защтита на лишните 

ппдатпци е еден пд 12-те претставници вп пва телп. За пптребите за изгптвуваоетп на 

Пснпвнипт дпкумент на Република Македпнија за пптребите за известуваое пп кпнвенциите 

за шпвекпви права на ПН, беще фпрмирана Рабптна група за ппдгптпвка на пвпј дпкумент кпј 

треба да биде усвпен пд Медуреспрскптп телп за шпвекпви права. Дирекцијата за защтита на 

лишните ппдатпци има нпминиранп свпј претставник вп пваа Рабптна група кпја вп текпт на 

2012 гпдина гп ппдгптви предлпг дпкументпт шие усвпјуваое се пшекува вп 2013 гпдина.  
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IV ПБУКИ 
 

Вп  извещтајнипт перипд, пд страна на Кпмисијата за спрпведуваое на пбуки при 

Дирекцијата, кпја ппстапува спгласнп Упатствптп за нашинпт на прганизираое и 

спрпведуваое на пбуки за кпнтрплпри и пбрабптуваши бр.02-1414/1 пд 11.11.2010 гпдина 

беа прганизирани и спрпведени 40 пбуки за пбезбедуваое тајнпст и защтита при 

пбрабптката на лишните ппдатпци. На пбуките присуствуваа 723 ушесници пд 289 кпнтрплпри 

и пбрабптуваши, пд кпи 111 пд јавнипт сектпр и 178 кпнтрплпри пд приватнипт сектпр.  

Табела бр. 19 Спрпведени пбуки пп брпј на кпнтрплпри/пбрабптуваши 

Р.бр Кпнтрплпр/Пбрабптуваш Брпј 

1 Лпкална сампуправа 26 

             

2 Банка 5 

3 Псигуруваое 1 

4 Телекпмуникации 3 

 5 Здравствп 34 

   6 Пснпвни ушилищта 1 

7 

Виспкп пбразпвни 

институции 8 

8 Држ. институции 42 

9 Екпнпмија 76 

    10 Нптари  37 

11 Изврщители 56 

Вкупнп:   289 
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Табела бр. 20 Брпј на пбушени ушесници пп мпдули 

Мпдул/пбласт 

Брпј на 

ушесници 

Пбразпвание 11 

Здравствп 45 

Банкарствп, инвестициски 

фпндпви и берзи 78 

Телекпмуникации 55 

Пензиски фпдпви 1 

Јавна администрација 275 

Екпнпмија 76 

Правпсудствп 93 

Псигуруваое 1 

Лпкална сампуправа 41 

Агенции за пбезбедуваое 

на лица и импт 19 

Енергетика 20 

Хптелиерствп 8 

 723 

 

Табела бр. 21 Брпј на кпнтрплпри/пбрабптуваши пп сектпри кпи ппсетиле пбука 

Р.бр. Јавен сектпр Брпј 

1 Лпкална сампуправа 26 

2 Пснпвни ушилищта 1 

3 Здравствп 34 
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4 

Виспкп пбразпвни 

институции 8 

5 Државни институции 42 

Вкупнп:   111 

Р.бр. Приватен сектпр Брпј 

1 Псигуруваое 1 

2 Телекпмуникации 3 

3 Банкарствп 5 

4 Екпнпмија 76 

5 Нптари  37 

6 Изврщители 31 

Вкупнп:   178 

 

Пбуката се спрпведува сппред пднапред утврдени мпдули и тпа еден ппщт мпдул, за ппщти 

ппзнаваоа пд пбласта на защтитата на лишните ппдатпци (генеришка пбука) и 16 

специјализирани мпдули вп зависнпст пд пбласта пд кпја дпадаат кпнтрплприте и 

пбрабптувашите. Ппвеќе на www.privacy.mk. 

Претставници на Кпмисијата за спрпведуваое на пбуки сп презентации за кпнкретни теми 

ппврзани сп правпта на защтита на лишните ппдатпци ушествуваа на 6 екстерни 

пбуки/рабптилници: 

- Тркалезна маса на тема: „Ушествп на децата и нивна защтита пд инфпрмации и 

материјали щтетни за нивнипт психпфизишки развпј“ Нарпден правпбранител; 

- Пбука за спрпведуваое на Закпнпт за слпбпден пристап дп инфпрмациите пд јавен 

карактер и Закпнпт за защтита на лишните ппдатпци при спрпведуваое на акцискипт 

план за птвпренп владинп партнерствп; 

- Инфпрмативнп – едукативнипт настан - Тркалезна маса на тема: Защтита на лишните 

ппдатпци вп Република Македпнија пд аспект на ппстапуваоетп на шленките на 

Спјузпт на Стппански кпмпри на Македпнија и 

Три Рабптилници прганизирани пд Државната избпрна кпмисија вп спрабптка сп ПБСЕ, 
сппред BRIDGE метпдплпгијата (Скппје, Щтип и Битпла). 

http://www.privacy.mk/
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V СПРАБПТКА И ПРПЕКТИ 

1. МЕДУНАРПДНА СПРАБПТКА  

Брзипт развпј на технплпгијата се ппвеќе ги надминува државните граници, па пттука  
спрабптката меду прганите за защтита на лишните ппдатпци е ппвеќе пд пптребна. Лишните 
ппдатпци и приватнпста се пткриваат сп гплема брзина, нашините на нивната пбрабптка се 
мпдернизираат и птвпраат нпви мпжнпсти за злпупптеба на лишните ппдатпци. Вп ера на 
рапиден раст на технплпгијата, прганите за защтита на лините ппдатпци се ппвиканите 
институции пд секпја држава, кпи мпра да гп следат и да бидат вп тек сп развпјпт, да се 
успгласуваат вп свпетп рабптеое и механизмите кпи ги применуваат, бидејќи самп на такпв 
нашин мпже да се пбезбеди еднакпв стандард вп защтитата на приватнпста. 

Пстваруваоетп на медунарпдната спрабптка вп пбласта на защтитата на лишните ппдатпци 
е припритет вп рабптеоетп на Дирекцијата. Предвидена вп Закпнпт за защтита на лишните 
ппдатпци, впсппставена  какп неминпвнпст, спрабптката сп кплегите пд Еврппските земји и 
ппщирпкп станува предуслпв за ефективнп рабптеое и дпследнп гарантираое на правптп 
на приватнпст вп Република Македпнија. 

Медунарпдната спрабптка, изразена преку билатерална спрабптка, низ ушествп на 
медунарпдни средби и активнп следеое на прпментите вп закпнпдавствптп е задаша на 
кпја Дирекцијата вп извещтајнипт перипд ппсвети исклушителнп внимание. 

Практикувајќи интерактивнпст и птвпрена спрабптка, давајќи кпнструктивни мислеоа и 
забелещки, ушествувајќи и прпмпвирајќи ја защтитата на лишните ппдатпци и рабптеоетп 
на институцијата вп странствп, придпнеспвме Дирекцијата да стане преппзнатлива пп  
нивптп на квалитет и знаеое.  

Гледанп вп Балкански рамки, инициравме пдржуваое на средба на Балканските пргани 
кпја резултираще сп прифаќаое на Декларација за заеднишка спрабптка вп вид на  
изразена вплјаа за иднп заеднишкп прпектнп аплицираое кпн ЕУ фпндпвите. 

Прганизиравме две медунарпдни кпнференции, сп присуствп на брпјни ушесници, виспки 
претставници пд прганите и телата на Еврппската Унија. Првата Кпнференција пд 
медунарпден карактер на тема „Мпдернизација на легислативата за защтита на лишните 
ппдатпци вп Еврппа" беще пдржана вп мај 2012 гпдина. Втпрата, пд регипнален карактер, 
рабптилница на „Прганите за защтита на лишните ппдатпци пд Балканските земји – 
заеднишки стремежи и заемна спрабптка", се пдржа вп декември 2012 гпдина.  
Прганизирани пп иницијатива на Дирекцијата, кпнференциите беа прв шекпр вп идната 
спрабптка на Балканските земји вп пплетп на защтитата на приватнпста, а сп цел ппддрщка 
вп успгласуваое на наципналната сп ЕУ легислативата и впсппставуваое на најдпбри 
практики за защтита на лишните ппдатпци. 

Вп извещтајната гпдина се избпривме да ја дпбиеме прганизацијата на две медунарпдни 
средби вп 2014 гпдина, на Кпнференцијата на прганите за защтита на лишните ппдатпци пд 
Централна и Истпшна Еврппа (CEEDPA) и на Медунарпдната Рабптна Група за защтита на 
лишните ппдатпци вп телекпмуникацискипт сектпр(IWGDPT). 
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Следеое на еврппската легислатива за заштита  на личните ппдатпци 

Правните акти на кпи се темели Еврппската, па и светската легислатива за защтита на 
приватнпста, Директивата 95/46/ЕК на Еврппскипт Парламент и Спветпт за защтита на 
ппединците, вп пднпс на пбрабптката на лишните ппдатпци и на слпбпднипт прптпк на 
таквите ппдатпци и Кпнвенцијата 108 на Спветпт на Еврппа за защтита на ппединците при 
автпматска пбрабптка на лишните ппдатпци (ратификувана пд Спбраниетп на Република 
Македпнија на 24.03.2006 гпдина), заеднп сп Дппплнителнипт прптпкпл на Кпнвенцијата вп 
врска сп надзпрните тела и прекугранишнипт пренпс на ппдатпци, беа предмет на ревизија 
и дискусија вп извещтајната гпдина.  
 
Пвие стпжери на приватнпста, ќе претрпат измени сп предлпжените измени на ЕУ 
прпписите щтп ќе резултира сп пптреба пд прпмена и на дпмащните прпписи. Иакп вп 
мпментпв, Закпнпт за защтита на лишните ппдатпци („Службен весник на Република 
Македпнија" бр. 7/05, 103/08, 124/10 и 135/11), е вп целпст успгласен сп медунарпдна 
легислатива, врабптените пд Дирекцијата секпјдневнп ја следат наспката вп кпја се 
предлагаат измените на еврппскп нивп, заради ппдгптпвка за брзп прилагпдуваое кпн 
прпмените и прифаќаое на нпвините, какп и заради пбезбедуваое на целпснп 
функципнираое на кпнцептпт на защтита на приватнпста и следеое на најнпвите 
стандарди вп пваа пбласт.  
 
Псвен Директивата 95/46/ЕЗ и Кпнвенцијата 108, Дирекцијата ги следи сите пстанати 
директиви, преппраки, мислеоа и резплуции дпнесени пд страна на медунарпдните 
експертски групи кпи рабптат вп пплетп на защтитата на лишните ппдатпци и ушествува сп 
свпи мислеоа и забелещки вп ппдгптпвката на нпвите. 

Извештај за напредпкпт на Република Македпнија за 2012 гпдина, пд Еврппската 

Кпмисија 

Пценката на Еврппската Кпмисија за защтитата на лишните ппдатпци вп Република 

Македпнија е ппзитивна. Вп прпдплжение пбјавуваме дел пд Извещтајпт за напредпк на 

Република Македпнија за 2012 гпдина пд Еврппската Кпмисија, кпј се пднесува на 

защтитата на лишните ппдатпци вп Република Македпнија. 

Извадпк пд Извещтајпт за напредпкпт на Република Македпнија за 2012 гпдина, Ппглавје 
23: Судствп и пснпвни права 

„Ппстигнат е натампщен напредпк на защтитата на лишните ппдатпци. Беа дпнесени 
Наципналната Стратегија за защтита на лишните ппдатпци 2012 – 2016 и сппдветнипт 
акциски план. Се згплеми инспекцискипт капацитет на Дирекцијата за защтита на лишните 
ппдатпци (ДЗЛП), сп трпјца нпви врабптени. Бучетските средства пстанаа на истп нивп какп 
и вп 2011 гпдина. Медунарпдната спрабптка дппплнителнп е ппдпбрена. Разлишни 
прирашници беа пбјавени, наспшени кпн кпнтрплприте и пбрабптувашите на лишните 
ппдатпци и ппщтата јавнпст. Сепак брпјпт на пптврдени ппвреди се згплеми пд 176 вп 2010 
гпдина на 319 вп 2011 гпдина, и пдредени медиуми не гп ппшитуваа правптп на приватнпст 
на ппединците, щтп дпведува дп шести ппвреди.” 
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Учествп вп рабптата на прганите и телата за заштита на личните ппдатпци пд 
Еврппа 

Тргнувајќи пд ппределбата на Дирекцијата за активнп ушествп  вп медунарпдната пплитика 
за развпј на правптп на приватнпст, пспбенп внимание се ппсвети на кпнтинуиранп ушествп 
на претставници пд Дирекцијата вп рабптата на прганите и телата за защтита на лишните 
ппдатпци вп Еврппа. Присуствптп на кпнференциите пд пваа пбласт и дпставуваоетп на 
нащите ставпви и мислеоа, гп утврдуваат патпт кпн целпснп успгласуваое на нащетп 
наципналнп закпнпдавствп сп ЕУ легислативата пд пбласта на защтита на приватнпста, нп 
гп птвара и патпт за иднп спрпведуваое на нпвините кпи претстпјат сп измените на двата 
стплба на легислативата вп медунарпдни рамки Директивата 95/46/ЕЗ и Кпнвенцијата 108.  

 

Кпнсултативен кпмитет на Спветпт на Еврппа за заштита на ппединецпт пд 
автпматска пбрабптка на личните ппдтпци  T-PD  

Кпнвенцијата 108 на Спветпт на Еврппа за защтита на ппединците при автпматска 
пбрабптка на лишните ппдатпци е еден пд стпжерите вп медунарпдната легислатива за 
защтита на приватнпста. Земјите шленки на Спветпт на Еврппа ја ратификуваат Кпнвенцијата 
пд 1981 гпдина и Дппплнителнипт прптпкпл, нп истата се ппшитува и пд други земји кпи не 
се шленки на Спветпт на Еврппа. Така, Кпнвенцијата 108 станува медунарпден инструмент за 
защтита на приватнпста, кпј натаму се спрпведува какп спставен дел пд  вп наципналните 
закпнпдавства и медунарпдните дпгпвпри. 

Грижата за спрпведуваоетп на Кпнцвенцијата 108, какп и за даваоетп наспки и спвети  за 
спрпведуваоетп на правптп на защтита на лишните ппдатпци ја има Кпнсултативнипт 
Кпмитет T-PD, телп фпрмиранп спгласнп шлен 18 пд Кпнвенцијата. 

Кпнсултативнипт Кпмитет T-PD  вп текпт на 2012 гпдина беще центарпт каде щтп се креираа 
нпвините вп пплетп на защтита на приватнпста, щтп резултира сп предлпг измени на 
Кпнвенцијата 108. Именп, технплпщкипт развпј и пптребата пд нпрмираое на нпвите 
ппјави кпи пвпзмпжуваат ппвреда на правптп на приватнпст, дпведпа дп кпнструктивни 
дискусии на пдржаните средби на Кпнсултативнипт Кпмитет T-PD.  

Дирекцијата е пплнпправна шленка на Кпнсултативнипт Кпмитет за защтита на ппединецпт 
пд автпматска пбрабптка на лишните ппдатпци T-PD. Вп 2012 гпдина активна спрабптка 
беще пстварена преку ушествп вп ппдгптпвка на мислеоа и ставпви пп разни пращаоа. 
Дирекцијата даде мислеое пп следниве дпкументи ппдгптвени пд Спветпт на Еврппа – 
Кпнсултативнипт Кпмитет T-PD: 

1. Извещтај за напредпкпт вп спрпведуваоетп на принципите на Кпнвенцијата 108 за 
спбираое и пбрабптка на бипметриските ппдатпци пд 2005 (2005 Progress report on 
the application of the principles of Convention 108 to the collection and processing of 
biometric data); 

2. Ппследни дпстигнуваоа на Дирекцијата(Latest developments of the Directorate for 
Personal Data Protection); 
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3. Мислеое пп Предлпг Мислеоетп на Кпнсултативнипт Кпмитет T-PD пп бараоетп на  
Кралствптп Марпкп за пристапуваое кпн Кпнвенцијата 108 (Draft opinion of the T-PD 
on the request of the Kingdom of Morocco to accede to Convention 108); 

4. Спгласнпст пд Дирекцијата за статус на набљудуваш вп Кпнсултативнипт Кпмитет T-
PD на Internet society (ISOC) и Кпмисијата за защтита на лишните ппдатпци на Јужна 
Кпреја (Agreement of the DPDP for an observer status in the Consultative Council T-PD 
for Internet society (ISOC) and Personal Information Protection Commission of South 
Korea); 

5. Сущтински прпмени вп пплетп на защтита на лишните ппдатпци (Major developments 
in the data protection field); 

6. Финален дпкумент за мпдернизација на Кпнвенцијата 108 (Final document for 
modernization of the Convention 108). 

Дирекцијата имаще свпј претставник на Пленарната седница на Кпнсултативнипт Кпмитет 
на Спветпт на Еврппа за защтита на ппединецпт пд автпматска пбрабптка на лишните 
ппдатпци (T-PD). На пленарната седница се разгледаа предлпзите за измена на  
Кпнвенцијата 108 шија щтп пснпвна цел е да се пбезбеди правптп на приватнпст на секпј 
ппединец. Ппсебнп внимание беще ппсветенп на Преппраката (89) 2 за защтита на лишните 
ппдатпци кпи се кпристат при врабптуваое, Преппраката (87)15 за регулираое на 
упптребата на лишни ппдатпци вп пплицискипт сектпр.  

 

Рабптна Група 29 (Article 29 Working Party) 

Директивата 95/46/ЕЗ на Еврппскипт Парламент и Спветпт за защтита на ппединците вп 
пднпс на пбрабптката на лишните ппдатпци и на слпбпднипт прптпк на таквите ппдатпци за 
земјите шленки на Еврппската Унија какп и за сите кпи се наспшени кпн неа, е пснпвен и 
најбитен дпкумент за защтита на приватнпста.  

Спгласнп Шлен 29 пд Директивата 95/46/ЕЗ, фпрмирана е Рабптната Група 29 (Article 29 
Working Party) какп нпсешкп телп вп прпмените, нпвините, утврдуваоетп на нашинпт на 
спрпведуваое  на принципите за защтита на лишните ппдатпци и кппрдинација на сите 
наципнални тела за защтита на лишните ппдатпци. Пва телп гп диктира натампщнипт развпј 
на защтитата на приватнпста и е надлежнп за утврдуваое на заеднишки ставпви и мислеоа, 
кпи пак за земјите шленки се пд пбврзувашка прирпда.  

Дирекцијата има статус на набљудуваш вп Рабптната Група 29. Вп текпт на 2012 гпдина, 
Дирекцијата влпжи залпжби да ушествува вп рабптеоетп на пва исклушителнп важнп телп 
за защтита на приватнпста. Претставници на Дирекцијата ушествуваа на сите 4 рабптни 
средби на Рaбптната Група 29. Ушествптп ни пвпзмпжи преппзнаваое на прпфесипналнпста 
на Дирекцијата и ги птвпри вратите за неппсредна билатерална и мултилатерална 
спрабптка сп пстанатите ушесници. Размената на мислеоа вп рамки на средбите на 
Рабптната Група се сущтински за прпнапдаое на најсппдветни механизми за спрпведуваое 
на закпнпдавствптп  за защтита на лишните ппдатпци. Истп така, сп редпвнптп присуствп и 
активнптп ушествп на Дирекцијата на сите спстанпци на Рабптната група 29 вп 2012 
ппстигнатп е навременп  следеое на нпвините кпи ќе бидат ппфатени сп  нпвата 
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легислатива за защтита на лишните ппдатпци на Еврппската Унија, шиещтп усвпјуваое се 
пшекува вп 2014 гпдина. 

Вп текпт на извещтајната гпдина, Дирекцијата ушествуваще вп креираоетп на следните 
дпкументи на Рабптната Група 29: 

1. Бараоа за пристап дп класифицирани инфпрмации пд Наципналните пргани за 
защтита на лишните ппдатпци (Requirements for access to classified documents by Data 
Protection Authorities) 

2. Финансираое на наципналните пргани за защтита на лишните ппдатпци (Financing of 
data protection authorities) 

3. Мислеое за пресметуваое вп пблак (Cloud computing opinion) 
4. Пристап дп лишните ппдатпци пд испитните материјали (Access to personal data 

examination scripts and to examinations materials) 
 

Спрабптка сп Еврпправда (EUROJUST) – Пптпишани Дпгпвпрени Наспки за заедничка 
спрабптка меду ДЗЛП и Офицерпт за заштита на личните ппдатпци на Eurojust 

 
Успещната спрабптка меду Дирекцијата и Пфицерпт за защтита на лишните ппдатпци на 
Еврпправда резултираще сп пптпищуваое на Наспки за заеднишка спрабптка меду 
Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци и Пфицерпт за защтита на лишните ппдатпци 
на ЕВРППРАВДА (EUROJUST), Г-да Дијана Алпнсп Блас. 

 
 
Пптпищаните наспки  ги даваат мпжните нашини за натампщнп зајакнуваое на  спрабптката 
и претставуваат дппплнителен шекпр напред вп спрпведуваоетп на ппстпјнипт дпгпвпр за 
спрабптка и деталнп специфицираое на нашините  на спрабптката. Важен елемент истакнат 
пд дпгпвпрените наспки  е гпдищната кпнсултација меду двете страни кпја ќе биде 
прпследена и сп гпдищна инспекција изврщена пд страна на Дирекцијата вп пднпс на 
пбрабптката на лишните ппдатпци пд страна на прганите надлежни за изврщуваое на 
дпгпвпрпт сп Еврпправда.  

 
Прплетна Кпнференција – Еврппска Гпдишна Кпнференција за заштита на личните 
ппдатпци (Spring Conference) 

Прплетната кпнференција на прганите за защтита на лишните ппдатпци вп 2012 гпдина се 
пдржа вп Луксембург. Средбата беще мпжнпст да се увидат нпвините кпи ќе претстпјат за 
защтита на лишните ппдатпци вп еврппската регулатива, сп пспбен псврт на интернет 
кпмуникацијата и брзипт развпј на технплпгијата кпја ја пгранишува приватнпста. 
Присутните разгпвараа за пптребата пд зајакнуваое на улпгата на наципналните пргани за 
защтита на лишните ппдатпци и нивнп институципналнп ппврзуваое на еврппскп нивп, сп 
цел спрпведуваое на еднакви стандарди и механизми на рабптеое. 
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Кпнференција на прганите за заштита на личните ппдатпци на Централна и Југп 
Истпчна Еврппа (CEEDPA) 

14-та Кпнференција на прганите за защтита на лишните ппдатпци пд Централна и Југп-
Истпшна Еврппа се пдржа вп Киев, Украина. На средбата на кпја псвен претставниците пд 
Дирекцијата, присуствуваа виспки претставници пд другите наципнални пргани, беще 
презентиран развпјпт на защтитата на лишните ппдатпци вп земјите пд Централна и Југп 
Истпшна Еврппа.  Беще презентирана активнпста на шленките на  ЕУ и Спветпт на Еврппа вп 
наспка на преземените рефпрми. Ппсебнп внимание беще ппсветенп на  пращаоата 
ппврзани сп  защтитата на лишните ппдатпци при прганизација на маспвни настани какп 
УЕФА -Еврппскптп Фудбалскп првенствп. 

Студиска ппсета на аерпдрпмпт АТАТУРК, Истанбул, Р.Туција 

Студиската ппсета вп Истанбул, Р. Турција, беще прпдплжуваое на спрабптката сп 
кпмпанијата TAV Македпнија ДППЕЛ – Петрпвец Аерпдрпм. Ппсетата на кпја ушествуваа 
врабптени пд Дирекцијата имаще за цел увид вп прпцедурите и практишната примена на 
метпдите за защтита на лишните ппдатпци на патниците и врабптените на еден пд 
најфреквентните аерпдрпми вп Еврппа. Беа разгледани ппстапките за правната 
дпкументација за защтита на приватнпста на патниците, видеп -надзпрпт, ИТ 
пбезбедуваоетп и натампщнп превземаое на превентивни активнпсти при пренпс на 
ппдатпци вп Република Турција, а кпе прпизлегува пд секпјдневнптп функципнираое на 
аерпдрпмите сп кпи пперира TAV вп Република Македпнија 

Студиска ппсета на тема Нарпднипт правпбранител и слпбпднипт пристап дп 
инфпрмации пд јавен карактер, Стпкхплм, Щведска 

Дирекцијата дпби ппкана да ушествува на медунарпдна рабптилница вп прганизација на 
Генералнипт Директпрат за прпщируваое на ЕК, преку TAIEX инструментпт на тема – 
Нарпднипт правпбранител и слпбпднипт пристап дп инфпрмации пд јавен карактер, кпја се 
пдржа вп Стпкхплм, Щведска. Целта на рабптилницата беще нагласуваоетп на клушната 
улпга на институцијата Нарпден Правпбранител, какп пснпв за дпбрп владееое вп земјите, 
мпменталната улпга на пмбудсманите вп пднпс на правптп на слпбпден пристап дп 
инфпрмации пд јавен карактер сп ппсебен псврт на судирпт ппмеду пристаппт дп 
инфпрмации пд јавен карактер и правптп за защтита на лишните ппдатпци. 

Медунарпдна Рабптна Група за заштита на личните ппдатпци вп пбласта на 
телекпмуникациите 

На 52-та средба на Рабптната Група за защтита на лишните ппдатпци вп телекпмуникациите, 
пдржана вп Берлин, претставниците пд Дирекцијата заеднп сп претставници пд надзпрните  
пргани пд Еврппа и ппщирпкп, какп и кпнтрплпри пд пбласта на телекпмуникациите 
разгпвараа за развпјпт на технплпгијата и слушуваоата вп надзпрните пргани за защтита на 
лишните ппдатпци. Пспбенп беа ппттикнати дискусии за индексираое на веб страниците и 
защтита на “правптп да се биде забправен”. Интернет следеоетп, за приватнпста на 
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спцијалните мрежи, интернаципналните стандарди и пресметуваоетп вп пблак (Cloud 
computing).  

Matra Pre-Accession Training on Rule of Law (MATRA PATROL)  

МАТРА3 пред-пристапна пбука за Владееое на правптп (MATRA PATROL) 

Јавните набавки, главен аспект на ппдгптпвката на еврппските јавни набавки и нивна идна 
примена вп еврппските земји беще тема на пбуката прганизирана пд страна на МАТРА 
прпграмата на кпја ушествуваще врабптен пд Дирекцијата. Ушествптп на струшнп 
псппспбуваое и успврщуваое на тема пд пбласта на јавните набавки вп прганизација на 
Ecorys Academy, Хпландија, а финансиранп пд Mинистерствптп за надвпрещни рабпти на 
Хпландија, е пд важнпст за рабптеоетп на Дирекцијата пд аспект на реализација на јавните 
набавки.   

 
Студиска ппсета вп рамки на прпграмата „Еврппски пплитики вп пднпс на 
инфпрматичкп - текпмуникациките технплпгии“ прпект „Одржливп учеое за ЕУ и 
системи за пбука“ 
 
Претставниците пд Дирекцијата имаа мпжнпст да се заппзнаат сп рабптата на Еврппскипт 
парламент, прганизациската ппставенпст, пплитишките групи и ппврзанпста на Еврппскипт 
парламент сп Еврппската Кпмисија и Спветпт на ЕУ. Пбуката вп Брисел, финансирана пд 
Министерствптп за надвпрещни рабпти на Нпрвещка, пвпзмпжи и ппсета на Здружениетп 
на еврппски телекпмуникациски мрежни пператпри. Вп рамки на ппсетата, се 
презентираще и кпнцептпт на е - Влада кпј прпмпвира транспарентнпст и демпкратија. Беа 
претставени пснпвните кпнцепти и главни пплитишки предизвици какп и ЕУ пплитиките и 
прпграмите за управуваое и ушествп. Се птвпри дискусија за е-Влада и пптребата пд 
утврдуваое на недпстатпците пд впведувааоетп нпви технплпгии, нп и редефинираое на 
јавните дпбра и услуги (улпгата на Владата), прпцесите за креираое пплитики и 
пплитишките прпцеси.  Ппсетата вп Брисел беще искпристена и за средба сп претставници 
пд Мисијата на Хрватска вп ЕУ и сп Щефпт на Мисијата на Република Македпнија вп ЕУ. 
 

Регипнална Кпнференција за пристап на инфпрмациите и защтита на лишните ппдатпци 

Дирекцијата, преку свпј претставник, ушествуваще на Регипналната Кпнференција вп 
прганизација на Агенцијата за защтита на лишните ппдатпци на Црна Гпра. На средбата на 
кпја присуствуваа претставници пд надзпрните пргани за защтита на лишни ппдатпци на 
Србија, Слпвенија, Бпсна и Херцегпвина, Албанија и Кпспвп, стана збпр за прпблематиката 
ппмеду пристаппт дп инфпрмации и истпвремена защтита на лишните ппдатпци, 

                                                           

3
 МАТРА – Предпристапна прпграма за пбуки за јакнеое на институципналните капацитети за Владееое на 

правптп 
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хармпнизација или кпнфликт меду правата и улпгата на медиумите. Дирекцијата вп свпјата 
презентација даде пспбен псврт на защтитата на лишните ппдатпци вп кпнтекст на 
пбјавуваое на инфпрмации пд страна на државните пргани и пплицијата. При тпа беа 
презентирани прпписите  за защтита на лишните ппдатпци вп Република Македпнија. 

 

ПРОЕКТИ ИПА 

ИПА 2008, Кпмппнента 1, Прпект – Ппддршка на Дирекцијата за заштита на личните 

ппдатпци 

Вп јули 2012 гпдина, заврщи прпектпт  ИПА 2008 – инструментпт за предпристапна ппмпщ 

на Еврппската унија, Кпмппнента 1,  „Ппддрщка на Дирекцијата за защтита на лишни 

ппдатпци”. Прпектпт успещнп ги реализираще ппставените цели и тпа зајакнуваое на 

надлежнпстите на Дирекцијата, ппдпбруваое на спрпведуваоетп на закпнпдавствптп вп 

пбласта на лишните ппдатпци, какп и ппдигнуваое на јавната свест кај граданите за нивнптп 

правп на защтита на лишните ппдатпци. 

Прпектните активнпсти беа ппделени вп шетири кпмппненти кпи ги следат залпжбите на 

Еврппската унија за ппдигнуваое на јавната свест, зајакнуваое на капацитетите на 

институциите и ппдпбруваое на спрпведуваоетп  на закпните. 

Кпмппнента 1: Услпгласуваое на дпмащнптп закпнпдавствп сп еврппскптп 

Кпмппнента 2: Зајакнуваое на институципналните капацитети на Дирекцијата  

Кпмппнента 3: Ппдигнуваое на јавната свест за правптп на защтита на лишните ппдатпци  

                             какп шпвекпвп правп 

Кпмппнента 4: Надградба на ИТ инфраструктурата на Дирекцијата  

 

Вп текпт на извещтајнипт перипд, преку прпектпт беа публикувани прирашници, анализи и 

истражуваоа, кпи превентивнп и едукативнп се наспшени кпн кпнтрплприте и 

пбрабптувашите на лишните ппдатпци, какп и кпн инспектприте пд Дирекцијата. 

1. Анализа за защтита на лишните ппдатпци при врщеое на директен маркетинг – 

анализа на закпнпдавствп вп пднпс на директен маркетинг; 

2.  Анализа на закпнпдавствптп пд пбласта на пбразпваниетп вп врска сп защтитата на 

лишните ппдатпци; 

3. Анализа на закпнпдавствптп пд пбласта на трудпт вп Република Македпнија пд 

аспект на защтита на лишните ппдатпци вп Република Македпнија; 

4. Анализа на закпнпдавствптп пд пбласта на псигуруваоетп пд аспект на защтита на 

лишните ппдатпци; 

5. Анализа – Кпмпаративен дпкуемент за успгласуваое на Закпнпт за защтита на 

лишните ппдатпци сп Директивата 95/46/ЕК 
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6. Анализа на закпнпдавствптп пд пбласта на спцијалната защтита пд аспект на защтита 

на лишните ппдатпци; 

7. Анализа на закпнпдавствптп пд  наципналните електрпнски кпмуникации пд аспект 

на защтитата на лишните ппдатпци; 

8. Кпмпаративен припд за известуваое и следеое на легислативата – Алатка за 

известуваое; 

9. Стратегии за спрпведуваое на закпните и ппдзакпнските акти сп цел успгласуваое 

сп наципналните прпписи за защтита на ппдатпците сп легислативата на Еврппската 

унија; 

10. Ппдпбрп вклушуваое вп прпцеспт на креираое пплитики и дпнесуваое пдлуки пд 

аспект на защтита на лишните ппдатпци; 

11. Правен баланс меду пристаппт дп јавни инфпрмации и защтитата на лишните 

ппдатпци и дппплнение – Ппсебен или единствен надзпрен прган;  

12. Анализа на закпнпдавствптп на прганите за изврщуваое на закпните пд аспект на 

примена на защтита на лишните ппдатпци; 

13. Правилник за спдржината и фпрмата на актпт за нашинпт на врщеое на видеп- 
надзпр;  

14. Ефективнпст на механизмите за санкципнираое за прекрщпци пд  ппвреда на 
правптп за защтита на лишните  ппдатпци;  
15. Упатствп вп врска сп впведуваоетп на мерки за защтита на бипметриски ппдатпци;  

16. Упатствп за упптреба на лишните ппдатпци вп директен маркетинг сп пспбенп  
      внимание за кпристеое на електрпнските кпмуникации за цели на директен  
      маркетинг;  
17. Наспки за даватели на услуги вп пбразпваниетп; 
18. Наспки за защтита на лишните ппдатпци вп сектпрпт на врабптуваое; 
19. Наспки за защтита на лишните ппдатпци вп псигурителнипт сектпр;    
20. Наспки вп пднпс на пбрабптката на лишни ппдатпци пд SMART CARDS и RFID TAGS; 

       21. Наспки вп пднпс на пбрабптката на лишни ппдатпци преку видеп- надзпр; 
       22. Наспки за Privacy by design4 и  Пценка на влијаниетп на приватнпста; 
       23. Упатства за пбрабптка на лишните ппдатпци вп сектпрпт за електрпнски    
             кпмуникации; 
      24. Рамка за наспки на кпнтрплприте; 
      25. Анализа на ппстапка за нптификација, претхпдна прпверка и Централнипт      
            Регистар; 
      26. Анализа за пптребите пд прпверка;  
      27. План за пбуки; 
      28. Пращалник за испитуваое на јавнптп мислеое. 
 
 

                                                           
4
 Privacy by design  ( Приватнпст пп дизајн ) Градеое на  архитектурата на инфпрмации и кпмуникациски 

системи сп пднапред имплементирани спецификации на дизајнпт за защтита на приватнпста и на лишните 
ппдатпци  
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Кпристеое на ЕУ Фпндпви 
 
Дирекцијата преку Секретаријатпт за Еврппски пращаоа дп Делегација на Еврппската 
Унија, ппднесе предлпг- прпект за кпристеое на средства преку Механизмпт за ппдгптпвка 
на прпекти ( ППФ) пд ИПА 2009 Прпграмата сп наслпв „ Пдржлив систем за кпнтинуирана 
едукација вп пснпвнп и среднп пбразпвание за правптп за защтита на лишните ппдатпци“. 
На ппднесенипт предлпг-прпект дпбиен е ппзитивен пдгпвпр, а имплементацијата на 
прпектпт се пшекува да заппшне вп 2013 гпдина.  Ушествувавме сп Мерка 6 вп рамки на 
Правда и Внатрещни рабпти вп ИПА5 2012 – 2013 Прпграмата, шија щтп ппстапка е вп 
заврщна фаза.  
 
Билатерална и мултилатерална спрабптка  

Медунарпдна кпнференција -  Мпдернизација на легислативата за заштита на 
личните ппдатпци вп Еврппа. 
 
Еден пд најважните настани за защтита на лишните ппдатпци вп Балканскипт регипн, а 
впеднп и заврщен настан на прпектпт „Ппддрщка на Дирекцијата за защтита на лишните 
ппдатпци” пд ИПА 2008, беще пдржан на 30-31 мај вп Скппје. Прганите за защтита на лишни 
ппдатпци пд Балканскипт регипн, заеднп сп пкплу 100 претставници пд јавнипт и 
приватнипт сектпр, разгпвараа за нивнптп искуствп вп спрабптката сп ЕУ какп и за 
влијаниетп на предлпг- измените на Еврппската легислатива за защтита на лишни ппдатпци 
вп наципналната пракса. Ппкрај презентациите, пред присутните гпсти преку видеп-линк се 
пбрати и г. Чпвани Бутарели, ппмпщник супервизпр на Еврппскипт надзпрен прган за 
защтита на лишните ппдатпци, пптенцирајќи ја важнпста на партнерствптп ппмеду ЕУ и 
земјите пд Балканпт вп защтита на лишните ппдатпци пспбенп на  ппшетната тпшка вп нпвата 
ера на защтита на лишните ппдатпци вп кпја щтп блиските партнерства се пснпва за 
натампщната рабпта.  

 
Скппје, 30 мај 2012, Медунарпдна кпнференција "Мпдернизација на легислативата за защтита на лишните 
ппдатпци вп Еврппа" 

                                                           
5
 ИПА – Инструмент за претпристапна ппмпщ на Еврппската Унија 
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Кпнференцијата беще местп на кпе се дискутираще за измените и мпдернизацијата на 
двата стплба вп легислативата за защтита на лишните ппдатпци и тпа Кпнвенцијата 108 на 
Спветпт на Еврппа за защтита на ппединците пд автпматска пбрабптка на ппдатпците и 
Директивата 95/46/ЕК на Еврппскипт Парламент и на Спветпт пд 24 пктпмври 1995 гпдина 
за защтита на лицата вп ппглед на пбрабптката на лишните ппдатпци и слпбпден прптпк на 
тие ппдатпци. Спгласнп предлпжените измени на прганите за защтита на лишните ппдатпци 
им се даваат нпви надлежнпсти, какп щтп е кппрдинирана рабпта, заеднишки пперации, 
прпактивнп следеое на нпвите технплпщки развиваоа, надлежнпсти вп јавнипт сектпр и 
мпжнпст за изрекуваое на казни.  
 
 
Медунарпдна Рабптилница на тема - „Балканска кпнференција на прганите за 
заштита на личните ппдатпци – заеднички стремежи и спрабптка,  
TAIEX, Скппје,17-18 декември 2012 
 
Дирекцијата вп спрабптка сп инструментпт за предпристапна ппмпщ на Еврппската 
Кпмисија - TAIEX, реализираще Медунарпдна Рабптилница на тема - „Балканска 
кпнференција на прганите за защтита на лишните ппдатпци – заеднишки стремежи и 
спрабптка“, кпја се пдржа на 17-18 декември 2012 гпдина.  Рабптилницата беще резултат 
на активнпстите на Дирекцијата и залпжбите за јакнеое на медунарпдната спрабпка сп цел 
впеднашена примена на нашелата за защтита на лишните ппдатпци и хармпнизација на 
наципналнптп закпнпдавствпсп нпвините на ЕУ легислативата. Идејата за прганизираое на 
Балканската кпнференција пптекна пд средбата на надзпрните пргани за защтита на 
лишните ппдатпци вп рамки на Кпнференцијата за Мпдернизацијата на ЕУ легислативата за 
защтита на лишните ппдатпци, кпја ја пдржа Дирекцијата вп мај 2012 гпдина. На пваа 
Кпнференција беще предлпженп прганизираое на Балканска Кпнференција на прганите за 
защтита на лишните ппдатпци, преку кпја ќе се ппшне сп редпвни гпдищни средби на 
Балканските надзпрни пргани за защтита на лишни ппдатпци, какп платфпрма за 
разменуваое на искуствп вп легислативата и праксата за защтита на лишни ппдатпци, какп и 
за спрабптката сп Еврппските пргани за защтита на лишни ппдатпци.   
 

 
Рабптилницата беще наменета за претставници пд надзпрните пргани за защтита на 
лишните ппдатпци и слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер пд Западен 
Балкан кпи вп рамките на рабптилницата ја прифатија Декларацијата за спрабптка.  Пспбен 
акцент беще ставен на мпжнпста за заеднишкп аплицираое на Балканските пргани за 
кпристеое на ппддрщка пд ИПА фпндпвите. Рабптнипт дел на Кпнференцијата беще 
ппсветен на пренпспт на лишните ппдатпци вп трети земји, надзпрпт над пренпспт и 
спрабптката сп Еврпправда (Eurojust), какп и баланспт ппмеду правптп на защтита на 
лишните ппдатпци и правптп на слпбпднипт пристап дп инфпрмациите пд јавен карактер и 
пптребата пд разни правни сервиси за пстваруваое на пвие две шпвекпви права. Стана збпр 
за ИСП стандардизацијата на врабптените вп прганите за защтита на приватнпста, какп 
спвремен услпв за ефикаснп рабптеое и изврщуваое на надлежнпстите.  
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Кпристеое на Инструментпт за технишка ппддрщка и размена на инфпрмации на 

Еврппската Кпмисија  - TAIEX 

 

TAIEX Студиска ппсета за On-line6 инспекција за заштита на личните ппдатпци,  

16 – 17 јануари 2012, Хелсинки, Финска 

Делегација на Дирекцијата реализираще студиска ппсета на Финскипт Пмбудсман за 

защтита на лишните ппдатпци сп цел стекнуваое на знаеоа за врщеое на инспекциски 

надзпр преку кпристеое на интернет и спвремената техника. На делегацијата пд 

Дирекцијата ú беще претставена On-line инспекцијата над интернет страниците на 

кпнтрплприте, кадещтп целата инспекција се пдвива преку прпверка на спдржините на 

интернет страните, на нашинпт на прибираое на лишните ппдатпци и ппстапуваоетп сп нив. 

Пспбен интерес ппбуди најшестипт надзпр кпј гп врщи Канцеларијата на Финскипт 

пмбудсман за защтита на лишните ппдатпци, т.н. сектпрски базирана инспекција. 

Инспектпрпт врщи on-line инспекција на кпнтрплприте пд цел сектпр, притпа кпристејќи 

аспцијации на кпнтрплпри и ппфаќајќи мнпгу ппдатпци. Преку врщеое инспекција пд 

далешина, каде на кпнтрплприте пд еден сектпр им се дпставуваат пращалници пп редпвна 

ппщта или преку електрпнска ппщта на кпи тие вп даден рпк треба да пдгпвпрат. 

Пдгпвприте придпнесуваат кпн ппдгптпвка на сектпрски базирана анализа, сп кпнкретни 

преппраки. Претставниците на Дирекцијата беа заппзнаени сп кпристеоетп на ИТ 

рещениетп WEBROPOL, спфтвер пснпван пд Министерствптп за правда на Финска, кпјщтп се 

кпристи пд ппвеќе државни институции кпга им е пптребнп да направат истражуваое или 

анализа на спстпјбите. 

Ппдатпци за студиската ппсета има пбјавенп на интернет страната на TAIEX инструментпт 

www.taiex.ec.europa.eu, какп и на линкпт 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=46595 

 

TAIEX Студиска ппсета за административната ппстапка за пдпбрение за пбрабптка на 

бипметриски ппдатпци, 2-3 април 2012, Хаг, Хпландија 

Цел на студиската ппсета беще заппзнаваоетп сп пбрабптката на бипметриските лишни 
ппдтпци вп Хпландија и врщеоетп на инспекцискипт надзпр. Претставниците на 
Дирекцијата беа заппзнаени сп системпт за пбрабптка на бипметриски ппдатпци заради 
влез и излез пд прпстприте на кпнтрплпрпт, какп и сп неппхпдните сигурнпсни мерки за 
защтита. Се увиде дека вп Хпландија не ппстпи пгранишуваое и ппаснпст пд упптреба на 
бипметријата дпкплку истата е еднпнаспшна, пднпснп дпкплку се шува самп примерпкпт, а 
не сурпв (непбрабптен) бипметриски ппдатпк. Вп вакви ситуации нема ппаснпст пд 

                                                           
6
 On line инспекција – врщеое на инспекциски надзпр пп електрпнски пат 

http://www.taiex.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=46595
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рекпнструкција на бипметрискипт ппдатпк. Беще пптенциранп дека какп цел заради кпја 
најшестп се пбрабптуваат бипметриски ппдатпци се јавуваат: утврдуваое на идентитет 
(кпнтрпла на пристап), тагпви кај спцијалните мрежи (пр. спфтвер за преппзнаваое на 
ликпви на Фејсбук и инфпрмации вп врска сп рабптата на прганите надлежни за 
спрпведуваое на закпнпт). Врабптените пд Хпландскипт прган за защтита на лишните 
ппдатпци гп презентираа кпристеоетп на бипметриските ппдатпци вп сектприте пплиција и 
правда. Вп пвие сектпри се пбрабптуваат ДНК ппдатпци, птпешатпк пд прст/дактилпскппски 
ппдатпци кпи се кпристат вп наципналната база сп ппдатпци за пплициски цели, 
наципналната база сп ппдатпци за емигранти и ЕУРПДАК базата сп ппдатпци за емигранти, 
скенираое на лице и други скенираоа. Претставниците пд Дирекцијата вп рамки на 
студиската ппсета беа заппзнаени сп прпектпт на аерпдрпмпт Щипхпл, пднпснп нпвипт 
нашин за кпнтрпла на границите пд страна на самите патници преку скенираое на паспщпт 
и скенираое на ириспт пд пкптп на патникпт. На ппследната сесија пд студиската ппсета 
беще претставенп врщеоетп на надвпрещна кпнтрпла на Ревизпрската куќа 
PricewaterhouseCoopers вп Хпландскипт институт за фпрензика.  

Ппвеќе инфпрмации за студиската ппсета се пбјавени на  

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=46540 

 

TAIEX Студиска ппсета за видеп надзпр над рабптните места и защтита на лишните 

ппдатпци, 17 – 18 април 2012, Брисел, Белгија 

Цел на ппсетата беще искуствптп за врщеое на видеп надзпр кпј се пднесува на јавнипт и 
приватнипт сектпр имајќи предвид дека вп Белгија ппстпи ппсебен закпн за врщеое на 
видеп надзпр, кпј генералнп се пднесува на врщеое на видеп- надзпр за кпј се надлежни 
владините институции, лпкалната сампуправа и други јавни институции. Закпнпт прави 
дистинкција ппмеду врщеое на видеп надзпр на јавнп дпстапен-птвпрен прпстпр, на јавнп 
дпстапен-затвпрен прпстпр и не-јавнп дпстапни затвпрени места (банки, канцеларии, 
приватни куќи и згради). Закпнпт предивидува специфишни и дпбрп наведени цели за 
врщеое на видеп надзпр, какп превенираое и следеое на криминал, пщтетуваое на јавни 
дпбра, пдржуваое на јавнипт ред и мир, ппради кпи системпт за видеп надзпр спбира, или 
зашувува снимки. Белгискипт прган за защтита на лишните ппдатпци гп пренесе искуствптп 
пд деталнптп нпрмираое на ппставуваоетп на видеп надзпрпт вп државата, сп ппсебен 
акцент на видеп надзпр над рабптните места, спгласнп рабптнптп закпнпдавствп. 
Сп ппсета на линкпт http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-

events/library/detail_en.jsp?EventID=48290 , мпжете да најдете детални инфпрмации за 

студиската ппсета. 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=46540
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48290
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48290
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TAIEX Рабптилница за пресметуваое вп пблак (Cloud computing), 26 април 2012, Скппје, 

Македпнија 

Мпменталните спстпјби сп принципите за защтита на лишните ппдатпци и пресметуваоетп 

вп пблак (Cloud computing7) беа разгледани на рабптилницата кпја птвпри кпнструктивна 

дискусија меду ушесниците. Стана збпр за пренпспт на лишните ппдатпци вп трети земји, 

кпнцептпт на кпнтрплпрпт и пбрабптувашпт и нивните пдгпвпрнпсти пд аспект на 

пресметуваоетп вп пблак (Cloud computing), какп и врщеоетп надзпр и набљудуваое. 

Ппвеќе инфпрмации се напдаат на 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=47373 

 

TAIEX Рабптилница за пристап дп судски пдлуки и правптп на анпнимнпст и защтита на 

лишните ппдатпци, 9-10 мај 2012, Скппје, Македпнија 

Предмет на пваа рабптилница беще нашинпт на  спрпведуваоетп на нашелата на защтита на 
лишните ппдатпци при пбјавуваоетп на судските пдлуки, пристаппт и анпнимизацијата на 
судските пдлуки. Средбата пвпзмпжи да се прпмпвира „културата на защтита на лишните 
ппдатпци“ вп правпсудствптп, какп и да се дадат кпнкретни наспки и перспективи за 
изградба на систем за защтита на лишните ппдатпци вп правпсудствптп. 
 
Ппдатпци за пваа рабптилница мпжете да најдете и на  
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=47374 

 

TAIEX Рабптилница за защтита на лишните ппдатпци на пптрпщувашите на интернет, 14-15 

мај 2012, Скппје, Македпнија 

Рабптилницата ппфати спдржини пд аспект на пптребите на кпмпаниите за унапредуваое 

на нивните практики вп пднпс на пбрабптката на лишните ппдатпци на пптрпщувашите, 

пспбенп преку купуваоа кпи се врщат преку интернет, врщеоетп на маркетинг активнспти 

и нивна реализација спгласнп прпписите за защтита на приватнпста. Рабптилницата беще 

ппсетена пд делегирани лица пд кпмпаниите, институциите и прганизациите кпи се грижат 

за защтита на правата на пптрпщувашите. 

За ппвеќе инфпрмации ппсетете гп линкпт 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48465 

 

 

 

                                                           
7
 Cloud computing – виртуелнп (вп пблак) инфпрматишкп рабптеое 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=47373
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=47374
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48465
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TAIEX Рабптилница за врщеое на Инспекциски надзпр за защтита на лишните ппдатпци, 

11-12 јуни 2012, Скппје, Македпнија 

Целта на пдржаната рабптилница беще пбука на инспектприте пд Дирекцијата за нашинпт 

на врщеое инспекциски надзпр, ппстапуваое пп претставки ппднесени пд градани за 

ппвреда на правптп за защтита на лишните ппдатпци. Резултат пд средбата беще размена 

на знаеоа и искуствп пд ЕУ праксата.  

За ппвеќе инфпрмации ппсетете ја интернет страницата на инструментпт TAIEX , или 

следнипт линк  

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48147 

 

TAIEX Студиска ппсета на Еврпправда8 (Eurojust), 24 – 27 септември 2012, Хаг, Хпландија 

Студиската ппсета кпја се реализираще пп иницијатива на Дирекцијата, а вп спрабптка сп 
Јавнипт Пбвител за прганизиран криминал и Министерствптп за правда, имаще за цел 
спрпведуваое на пдредбите на пптпищанипт Дпгпвпр. На ушесниците им беще 
презентирана рабптата на Eurojust, нашинпт на спрабптка и кпмуникација меду земјите 
шленки на ЕУ вп заеднишката бпрба прптив транснаципналнипт прганизиран криминал пд 
аспект на защтита на лишните ппдатпци. Беще пбјаснета прганизациската ппставенпст и 
кпмуникацијата меду државите кпја се пдвива преку Еврпправда, какп единствен мпдел за 
ефикаснпст и спрабптка. Пспбенп беще пптенциран системпт за управуваое  сп дпкументи, 
бидејќи истипт пвпзмпжува пренпс на ппдатпци и инфпрмации на тпшнп пднапред 
ппределен примател сп брзина и ефикаснпст неппхпдни за рабптеоетп на телптп. Сп цел 
да се пбезбеди кпнтрпла над системпт за движеое на ппдатпците, нивната пбрабптка пд 
аспект на приватнпста, пспбенп ппради прирпдата на ппдатпците кпи се разменуваат вп 
Еврпправда, пспванп е телп – Заеднишкп надзпрнп телп на Еврпправда, (Joint supervisory 
body) сп надлежнпст за кпнтрплираое на пбезбедуваоетп на правптп за защтита на 
лишните ппдатпци пд страна на земјите шленки на Еврппската Унија и нивната спрабптка вп 
рамки на Еврпправда. 

Средбата вп Хаг беще мпжнпст за пдржуваое на билатерална средба меду делегацијата пд 
Дирекцијата и Пфицерпт за защтита на лишлните ппдатпци на Еврпправда. Пспбена 
дискусија зазеде впсппставуваоетп на метпдплпгијата и нашинпт на идна спрабптка кпја 
прпизлегува пд пптпищанипт Дпгпвпр меду Еврпправда и Република Македпнија. Беще 
дпгпвпрена натампщна спрабптка и пптпищуваое на Дпгпвпрени наспки за нејзината 
реализиација. Пп бараое на Дирекцијата, Пфицерпт на Еврпправда истакна дека ќе се 
залпжи за редпвнп ушествп на претставници на Дирекцијата на пленарните средби на 
Еврпправда. 

                                                           
8 Дпгпвпрпт за спрабптка ппмеду Еврпправда (EUROJUST) и Република Македпнија, пптпищан вп 2008 гпдина, стапи вп 

сила вп нпември 2010 гпдина ("Службен весник на Република Македпнија" бр. 51/09). Вп тие рамки, директната 
спрабптка ппмеду Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци на Република Македпнија и Пфицерпт за защтита на 
ппдатпците  на Еврпправда има важна улпга. 
 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48147
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За ппвеќе инфпрмации ппсетете гп линкпт  

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48780 

 

TAIEX Рабптилница за приватнпста на пплитишки излпжените лица, 9 пктпмври 2012, 

Скппје, Македпнија 

Приватнпста на пплитишки излпжените лица и слпбпднипт пристап дп инфпрмации, какп 

тема на рабптилницата, предизвика дискусија и интерес. Вп присуствп на гплем брпј 

ушесници, претставници пд ппвеќе институции, медиуми, пратеници и луде пд јавнипт 

живпт, на рабптилницата стана збпр за правната рамка на приватнпста на пплитишки 

излпжените лица, улпгата на медиумите вп защтитата на приватнпста, кпмпаративен 

преглед на пваа тематика вп државите шленки на Еврппската Унија какп и превенција пд 

кпрупција на пплитишки излпжените лица. 

Рабптилницата се реализираще вп спрабптка сп Државната Кпмисија за спрешуваое на 

кпрупцијата. 

Нса следнипт линк мпжете ппвеќе да се инфпрмирате за пваа рабптилница 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48785 

 

TAIEX Рабптилница за приватнпста на рабптнптп местп, 19 пктпмври 2012, Скппје, 

Македпнија 

На пваа Рабптилница беа ппфатени аспектите на приватнпст на рабптнптп местп преку 

анализа на закпнпдавствптп, принципите за защтита на лишните ппдатпци вп кпнтекст на 

врабптуваоетп, приватнпста и рабптните пднпси - правп и надзпр вп Естпнија, интернет и 

е-меил кпмуникација на рабптнптп местп, а ќе бидат презентирани и дел пд регулативите и 

преппраките за дпбри практики за приватни и бизнис цели и приватнпста вп прпцестпт на 

пбрабптка и кпристеое на log- ппдатпците. Експертите пд надзoрните пргани за защтита на 

лишните ппдатпци пд Република Литванија, Република Естпнија и Република Германија ќе 

дадат преглед на еврппската регулатива за защтита на приватнпста на рабптнптп местп. 

Свпј придпнес вп пваа Рабптилница, преку презентираое на актуелните спстпјби даде и 

Дирекцијата. 

Ппвеќе инфпрмации мпжете да најдете на следнипт линк  

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=49025 

 

 

 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48780
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48785
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=49025
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TAIEX Студиска ппсета за защтита на приватнпста вп пбразпвнипт систем, 7 – 9 нпември 

2012, Лисабпн, Ппртугалија 

Претставници на Дирекцијата имаа мпжнпст за ппсета на Ппртугалската Кпмисија за 

защтита на лишните ппдатпци кпја има спрпведенп прпект вп пбразпвнипт систем вп 

Ппртугалија за јакнеое на свеста на ушениците и наставнипт кадар за защтита на лишните 

ппдатпци.   

Кпмисијата влпжила наппри за регулираое на правптп на приватнпст вп 
институципналнипт пбразпвен систем, имајќи ја предвид ппсебната категприја на градани – 
ушениците кпи се и најппдлежни на злпупптреби на правптп на приватнпст. Вп Ппртугалија, 
спбираоетп на ппдатпците за етнишката припаднпст на ушениците е стрпгп забранета пп 
сите пснпви. Ваквипт закпнски став е ппради истпријата и традицијата на ппртугалскптп 
ппщтествп и се ппшитува пд сите фактпри вп пбразпвнипт прпцес. Ппсебни правила се 
впсппставени и за впведуваое на истражуваоа или за аплицираое на студентите и 
ушениците на разлишни ппнуди за пбразпвание и прпграми, кпи треба пднапред да бидат 
пдпбрени пд страна на Кпмисијата. Претставниците на Дирекцијата беа заппзнаени сп 
прпектпт DADUS9, ппврзан сп кпристеоетп на интернетпт и спцијалните мрежи какп 
придпбивка на мпдернптп време, нп ппд надзпр на Кпмисијата и ппд стрпгп утврдени 
правила за приватнпст. Интернет страниците на ушилищтата мпра да внимаат на защтитата 
на лишнпста на ушениците и да ја испплнуваат единственп функцијата какп платфпрми за 
дпгпвараое на ппщти теми фпруми за рпдители и наставници и инфпрмации вп врска сп 
активнпсти. Какп мерки за безбеднпст се пвпзмпжуваат разлишни нивпа на пристап, сепак 
беще истакнатп дека ппстпи ризик ппради недпвплната ппдгптвенпст на ушилищтата, какп и 
ппради ниската свест за приватнпста и нејзината защтита.  

На интернет страницата на TAIEX инструментпт, какп и на линкпт ппдпле, мпжете да најдете 
ппвеќе инфпрмации 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=49158 

 

TAIEX Рабптилница за впсппставуваое на рамка за ревизија на защтитата на лишните 

ппдатпци (Privacy Audit Framework), 12-13 нпември 2012, Скппје, Македпнија  

Рабптилницата за впсппставуваое на рамка за ревизија на защтитата на лишните ппдатпци 

ги прпщири знаеоата на инспектприте на Дирекцијата и ревизприте, кпи вп иднина ќе ја 

врщат надвпрещната кпнтрпла за защтита на лишните ппдатпци. На присутните им беще 

претставенп  закпнпдавствптп за врщеое на надвпрещна кпнтрпла, какп и преппраки и 

спвети за иднп успврщуваое  на актите сп кпи се уредува пваа материја.  

Ппвеќе инфпрмации ќе најдете на http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-

events/library/detail_en.jsp?EventID=50197 

 

                                                           
9
 Ппвеќе инфпрмации за прпектпт DADUS мпжете да најдете на http://dadus.cnpd.pt/ 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=49158
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=50197
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=50197
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TAIEX Студиска ппсета за  European Privacy Seal10,  

19-20 нпември 2012, Киел, Германија 

Нпсител на прпектпт Еврппски „пешат“ за приватнпст (EuroPriSe) е Центарпт за защтита на 

лишните ппдатпци на Киел, Щлезвиг Хплщтајн Германија, каде беще вп ппсета делегација 

пд Дирекцијата. EuroPriSe распплага сп 140 експерти пд 16 земји и какп сертификаципнптп 

телп спрабптува сп еврппските пргани за защтита на лишните ппдатпци. EuroPriSe има свпи 

преднпсти пред сé затпа щтп е единствен унифпрмиран систем за сертифицираое на 

защтитата на приватнпста на нивп на Еврппа. Критериумите се унифицирани; се пбезбедува 

дпследна и сигурна ппстапка, виспки стандарди, мпжнпст да се дпдадат и наципнални 

правила; дпдадени се вреднпсти за квалитет, управуваое сп ризици; се пбезбедува 

ппврзанпст сп клиентите, а сп тпа се влева дпверба кај истите. Центарпт за защтита на 

лишни ппдатпци и Дирекцијата се дпгпвприја преку идни прпекти да ја прпдплжат 

спрабптката. Вп нареднипт перипд пд страна на Дирекцијата се предлпжи претставници пд 

Центарпт за защтита на лишни ппдатпци (EuroPriSe) да дпјдат вп Македпнија заради 

прпверка на капацитетите на Дирекцијата и мпжнпст за нејзина акредитација какп 

сертификаципнп телп. 

Ппвеќе ппдатпци за студиската ппсета мпже да се најдат на линкпт 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48466 

 

TAIEX Рабптилница за Пценка на адекватнпста, 3 -4  Декември 2012, Скппје, Македпнија 

На пдржаната рабптилница присуствуваа претставници пд сите институции кпи ќе бидат 

инвплвирани вп Ппстапката за пценуваое на адекватнпста на защтитата на лишните 

ппдатпци вп Република Македпнија. Средбата на ушесниците сп експертите пд Щпанија и 

Пплска, придпнесе кпн пбезбедуваое на инфпрмации кпи ни се пптребни за птппшнуваое 

на прпцедура за пценка на адекватнпста на нивптп на защтита на лишните ппдатпци, 

анализа на пкплнпстите за дпставуваое на бараое дп Еврппската Кпмисија за пценка на 

правната и практишната рамка какп и за нивптп на защтита на лишните ппдатпци вп 

државата. Беще пбјаснета и ппстапката за прпценка на спстпјбата вп Република Македпнија 

вп пднпс на защтитата на лишните ппдатпци впдена пд страна на Еврппската Кпмисија и 

Рабптната Група 29 (Article 29 Working Party). 

Ппвеќе инфпрмации мпжете да најдете на линкпт: 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=50618 

                                                           
10

 European Privacy Seal  (Еврппски пешат за приватнпста) Пешат щтп се дпбива за пдпбрен и сертифициран 
прпдукт успгласен сп принципите за защтита на лишните ппдатпци  

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=48466
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=50618
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TAIEX Медунарпдна рабптилница за Прганите за защтита на лишните ппдатпци пд 

Балканските земји – заеднишки залпжби и заемна спрабптка, 17 – 18 декември 2012, 

Скппје, Македпнија 

Рабптилницата беще резултат на активнпстите на Дирекцијата и залпжбите за јакнеое на 
медунарпдната спрабпка, а сп цел еднаква  примена на принципите за защтита на лишните 
ппдатпци и успгласуваоетп на наципналнптп закпнпдавствп сп нпвините на ЕУ 
легислативата. Идејата за прганизираое на Балканската кпнференција пптекна пд средбата 
на надлежните институции за защтита на лишните ппдатпци, вп рамки на Кпнференцијата за 
Мпдернизацијата на ЕУ легислативата за защтита на лишните ппдатпци, кпја ја пдржа 
Дирекцијата вп мај 2012 гпдина. На рабптилницата беще предлпженп пдржуваое на 
Балканска Кпнференција на прганите за защтита на лишните ппдатпци преку кпја ќе се 
ппшне сп редпвни гпдищни средби на Балканските пргани за защтита на лишни ппдатпци 
какп платфпрма за разменуваое на искуствп вп легислативата и праксата за защтита на 
лишни ппдатпци какп и за спрабптката сп Еврппските пргани за защтита на лишни ппдатпци.  

 
Рабптилницата беще наменета за претставници пд прганите за защтита на лишните 
ппдатпци и слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер пд Западен Балкан.   

Присутните претставници пд Балканските пргани за защтита на лишните ппдатпци и 
слпбпден пристап дп инфпрмации пд јавен карактер,  акламативнп ја прифатија 
Декларација за идна спрабптка меду прганите за защтита на лишни ппдатпци и слпбпден 
пристап дп инфпрмации пд јавен карактер пд Балканските земји. 

Ппвеќе инфпрмации мпжете да најдете на  

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=50085 

 

 

2. Спрабптка сп институции пд Република Македпнија 

Дирекцијата пстварува спрабптка и сп сите пргани на државната управа и други државни 

пргани на редпвна пснпва преку редпвна кпмуникација, меду кпи сп Агенција за 

електрпнски кпмуникации, Прганизација на пптрпщуваши на Македпнија, ФПН 

Универзитет, Црвен Крст на Република Македпнија, Спјуз на Стппански Кпмпри на 

Република Македпнија.  Резултат на пваа спрабптка се некплку пптпищани Мемпрандуми 

за спрабптка и имплементација на заеднишки прпекти.  

 

Мемпрандум за спрабптка за прганизираое на Отвпрени денпви – заштита на 
личните ппдатпци на пптрпшувачите - МОЈОТ БРОЈ – мпјпт ЗАЩТИТЕН СВЕТ! 

Пп ппвпд пдбележуваоетп на Денпт на пптрпщувашите, 15 март, а сп цел ппдигнуваое на 
јавната свест за защтита на лишните ппдатпци на пптрпщувашите вп телекпмуникацискипт 
сектпр, Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци, Агенцијата за електрпнски 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/library/detail_en.jsp?EventID=50085
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кпмуникации, Прганизацијата на пптрпщуваши на Македпнија, T-Мпбиле Македпнија, ВИП 
ППЕРАТПР, ONE Телекпмуникациски услуги, Македпнски Телекпм и Алп Телекпм пптпищаа 
Мемпрандум за спрабптка за заеднишкп прганизираое на Птвпрени денпви – защтита на 
лишните ппдатпци на пптрпщувашите ппд мптптп МПЈПТ БРПЈ – мпјпт ЗАЩТИТЕН СВЕТ! 

 Целта на пвпј заеднишки прпект беще спздаваое услпви за примена на спвремените 
дпстигнуваоа вп пбрабптката на лишните ппдатпци преку инфпрматишката технплпгија вп 
секпјдневнптп рабптеое на пператприте на јавни електрпнски кпмуникациски услуги и 
ппдпбра защтита на пптрпщувашите какп и ппдигнуваое на ппщтествената пдгпвпрнпст на 
бизнис пператприте кпн пптрпщувашите и заедницата. Преку ушествп на претставници на 
секпја страна пптписник вп реализација на прпектните активнпсти предвидени вп 
Мемпрандумпт, а вп наспка на пстваруваое на целите, беа израбптени инфпрмативен 
материјали – брпщури и ппстери, медиумски беа ппкриени прпектните активнпсти сп цел 
ппдигнуваое на јавната свест за пптребата пд защтита на лишните ппдатпци и беа 
реализирани Птвпрените денпви – Защтитата на лишните ппдатпци и пптрпщувашите, вп 
Скппје, Битпла, Щтип и Тетпвп   

 

Мемпрандум за спрабптка - Прв приватен ФОН Универзитет 
 
Дирекцијата, какп единствена надлежна институција за защтита на лишните ппдатпци вп 
Република Македпнија, и Првипт приватен ФПН Универзитет пптпищаа Мемпрандум за 
спрабптка, шија щтп цел е реализираое заеднишки активнпсти вп наспка на едуцираое и 
инфпрмираое на студентите пд пбласта на правптп на приватнпст и ппаснпста пд 
злпупптреба на лишните ппдатпци. 
  
Двете страни пптписнишки на пвпј Мемпрандум се дпгпвприја активнп да ушествуваат вп 
прпцеспт на едукација и пбука на кадри пд пбласта на защтитата на лишните ппдатпци, 
пбезбедуваое квалитетнп и кпнтинуиранп дппбразуваое преку фпрми на кпнтинуиранп 
пбразпвание за стекнуваое нпви знаеоа, какп и за ппддрщка вп пстваруваоетп на 
стратещките ппределби и припритети вп пбласта на защтитата на лишните ппдатпци. 

 
Мемпрандум за медусебна спрабптка сп Црвен Крст на Република Македпнија 
 
Директпрпт на Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци, Димитар Депрдиевски и 
генералнипт секретар на Црвенипт Крст на Република Македпнија, Саит Саити, на 
иницијатива на Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци, пптпищаа Мемпрандум за 
медусебна спрабптка. 
  
Сп пптпищуваоетп на пвпј Мемпрандум, Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци 
преку реализација на хуманитарни активнпсти какп крвпдарителски акции и хуманитарна 
дпнација ќе има мпжнпст да ушествува вп ппдигнуваоетп на шувствптп за хуманпст кај 
граданите и ппттикнуваое на свеста за ппщтественп пдгпвпрнп пднесуваое на 
институциите вп државата, така щтп ќе даде свпј придпнес кпн ппдпбруваое на квалитетпт 
на целпкупнптп ппщтественп живееое, нп и ппдигнуваое на свеста на граданите дека треба 

http://www.dzlp.mk/mk/node/703
http://www.dzlp.mk/mk/node/668
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да гп пстварат пснпвнптп граданскп правп, правптп на приватнпст и защтита на лишните 
ппдатпци. 
 
 
Тркалезна маса – Спјуз на Стппански кпмпри на Македпнија 

На 11.07.2012 гпдина вп прпстприите на Спјузпт на Стппански кпмпри на Македпнија се 
пдржа инфпрмативнп – едукативнипт настан Тркалезна маса на тема: Защтита на лишните 
ппдатпци вп Република Македпнија пд аспект на ппстапуваоетп на шленките на Спјузпт на 
Стппански кпмпри на Македпнија. Целта на пвпј настан беще ппдпбра инфпрмиранпст, 
имплементација на прпписите за защтита на лишните ппдатпци, какп и спздаваое на 
партнерствп сп кпнтрплприте пд јавнипт и приватнипт сектпр за дпследна примена на 
принципите вп пплетп на защтитата на лишните ппдатпци вп Република Македпнија. За 
време на пвпј настан претставниците на шленките на Спјузпт на Стппански кпмпри на 
Македпнија, беа заппзнаени сп нивните пбврски какп кпнтрплпри на збирки на лишни 
ппдатпци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dzlp.mk/mk/node/651
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VI КПМУНИКАЦИИ И ПДНПСИ СП ЈАВНПСТА 

Ппдигнуваое на јавната свест 

Ппдигнуваоетп на јавната свест и инфпрмираоетп на граданите за правптп на защтита на 
лишните ппдатпци и приватнпста беще и сè ущте е клушен императив вп рабптата на 
Дирекцијата.   

Анализите на Дирекцијата, какп и резултатите пд спрпведенптп истражуваое на јавната 
свест за правптп на защтита на лишните ппдатпци, укажаа на тпа дека Дирекцијата треба 
кпнтинуиранп да се грижи за тпа какп да се згплеми свеста за правптп на защтита на 
лишните ппдатпци кај граданите, да се едуцира јавнпста за тпа какп да се ппстапи кпга пд 
нив се бараат нивните лишни ппдатпци, а не ппстпи закпнскп правп за тпа и какп треба да 
се ппстапи вп слушај нивните ппдатпци да бидат злпупптребени. Псвен пращаоата кпи се 
пднесуваат на граданите какп пснпвна целна група, Дирекцијата ги идентификуваще и 
пращаоата кпи се пднесуваат на клушната целна група кпга станува збпр за ппдигнуваоетп 
на јавната свест, нпвинарите. Пна щтп стана фпкус на залпжбите е изнапдаоетп на нашини 
за тпа какп да се згплеми интереспт на нпвинарите за кпнтинуиранп да ги известуваат 
граданите за нивнптп правп на приватнпст. 

Вп таа наспка, Дирекцијата ја прпдплжи свпјата кпнтинуирана спрабптка сп дневнипт 
весник „Нпва Македпнија“ и Македпнската Радип Телевизија, нп птппшна и нпва спрабптка 
сп Македпнскп радип – Радип Скппје, преку кпи на неделна пснпва ги инфрпмира 
граданите за нашините на защтита на нивнптп правп на приватнпст. На интернет ппрталпт на 
„Нпва Македпнија“ граданите имаат мпжнпст да ппставуваат пращаоа на кпи Дирекцијата 
им пдгпвара, а пдгпвприте се пбјавуваат секпј ппнеделник вп рамки на рубриката 
Приватнпста е самп мпја. Вп 2012 гпдина беа пбјавени вкупнп 43 натписи. Спрабптката сп 
Македпнската Радип Телевизија и сп Македпнскптп радип – Радип Скппје е вп фпрма на 
гпстуваоа вп утринската прпграма „Дпбрп утрп Македпнијп“, кадещтп секпј втпрник се 
пбрабптува пп една актуелна тема пд пбласта на защтитата на лишните ппдатпци. Граданите 
имаат мпжнпст директнп да се вклушат вп прпграмата. Ппкрај редпвната спрабптката сп 
пвие три медиуми, Дирекцијата редпвнп пдгпвара на сите актуелни пращаоа кпи се вп 
фпкуспт на интереспт на јавнпста и медиумите. 

Табела бр. 22 Приказ на медиумска затапенпст 

 

Медиуми  Бр. на прилпзи 

Пешатени медиуми 77 

Телевизија  57 

Радип  14 

Вкупнп  148 

 
Вп декември 2012 гпдина Дирекцијата гп издаде и првипт брпј на електрпнскипт весник кпј 
ќе биде ущте една алатка за инфпрмираое на јавнпста за активнпстите на Дирекцијата нп и 
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нпвините вп пбласта на защтитата на лишните ппдатпци. Електрпнскипт весник ќе излегува 
кварталнп. 
 
 
Кпмуникациска стратегија на Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци 2012 - 2016 
гпдина  
 
Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци, вп рамките на прпектпт „Ппддрщка на 
Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци" финансиран пд ИПА 2008 ја дпнесе 
Кпмуникациската стратегија 2012 - 2016 гпдина. 
 
Една oд главните цели на Кoмуникациската стратегија е да се истакнат сите релевантни 
инструменти сп цел да се ппдигне јавната свест за правптп на защтита на лишните ппдатпци, 
какп и да се прпмпвира разбираоетп на пвпј закпн и сите ппщтествени пбврски вп пбласта 
на защтитата на лишните ппдатпци. Истп така, целта на кпмуникациската стратегија е да се 
прпмпвира Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци какп дпверлив партнер вп пвпј 
прпцес и да се истакнат нејзните надлежнпсти и пдгпвпрнпсти. 
 

Кликни безбеднп –28 јануари, Еврппски ден за защтита на лишните ппдатпци 

На 27 јануари 2012 гпдина, вп прганизација на Дирекцијата, Прпектпт - Ппддрщка на 
Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци и Microsoft Македoнија се пдржа настанпт 
„Кликни безбеднп”. Пвпј настан впеднп беще и трета кампаоа за безбеднпст на децата на 
интернет на Microsoft Македпнија, а щестп пп ред пдбележуваое на Еврппскипт ден за 
защтита на лишните ппдатпци пд страна на Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци. 

Заеднишката цел на Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци, Прпектпт „Ппддрщка на 
Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци“ и Microsoft Македoнија беще ппдигнуваоетп 
на јавната свест за безбеднпста на децата на интернет, а истпвременп згплемуваоетп на 
свеста кај наставниците и рпдителите кпга станува збпр за защтитата на најмладите на 
интернет.  

За пдбележуваоетп на настанпт вп 2012 беще распищан ппетски и ликпвен кпнкурс 
наслпвен КЛИКНИ БЕЗБЕДНП вп спрабптка сп Спјузпт за грижи и впспитуваое на децата,  
каде правп на ушествп имаа ушениците пд пснпвните ушилищта. Најдпбрите избрани дела 
беа излпжени тпкму на пвпј настан, веднащ пп пдржуваоетп на кпнференцискипт дел, вп 
кпј пак беа презентирани актуелните спстпјби пд пбласта на интернетпт и негпвптп 
безбеднп кпристеое. За време на настанпт беа ппделени и сет пд едукативни и 
прпмптивни спдржини наменети за сите присутни вп фпрумпт. 

 

 

 

http://www.dzlp.mk/sites/default/files/Komunikaciska_strategija_v.1.pdf
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VII ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТAР НА ЗБИРКИ НА ЛИШНИ ППДАТПЦИ 

 

Вп текпт на 2012 гпдина текпвнп се реализираще регистрираоетп на кпнтрплприте и 

нивните збирки на лишни ппдатпци вп Централнипт регистар на збирки на лишни ппдатпци 

(Централнипт регистар). Централнипт регистар имаще знашителен придпнес за 

транспарентнптп делуваое на Дирекцијата какп инструмент за пстваруваое на правптп на 

инфпрмираое на граданите за збирките на лишни ппдатпци щтп ги впдат кпнтрплприте, нп 

и пријава или бараое за брищеое на ппдатпците кпи непснпванп се впдат. Впеднп 

Централнипт регистар дава сплидна пснпва за интерни спгледуваоа и анализи за 

спстпјбите сп збирките сп лишните ппдатпци вп пдделни пбласти и мпжнпст пд наспшенп 

делуваое.  

 

Вп перипд пд 1.01.2012 гпдина дп 31.12.2012 гпдина вп Централнипт регистар се 

регистрирани вкупнп 300 кпнтрплпри и 1005 збирки на лишни ппдатпци. Брпјката на 

регистрирани збирки на лишни ппдатпци самп вп 2012 гпдина е ппгплема пд вкупнп 

регистрираните збирки на ппдатпци вп гпдините 2008 – 2011.  

 

Табела бр. 23 Преглед на регистрирани кпнтрплпри и збирки на ппдатпци пп гпдини. 

 

 
 

 

Пд впсппставуваоетп на Централнипт регистар па дпсега, регистрирани се вкупнп 841 

кпнтрплпри и 2161 збирки на лишни ппдатпци. 
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Регистрираоетп на кпнтрплприте се врщи вп рамки на 36 прганизациски фпрми. 

 

Табела бр. 24 Преглед на регистрирани кпнтрплпри и збирки на лишни ппдатпци пп 

прганизациски фпрми вп текпт на 2012 гпдина. 
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Пбразпвнп -наушна устанпва 

Прган на државна управа 

Пстанати кпмпри и делпвни здруженија 

Тргпвец-ппединец

Устанпва кпја врщи јавна дејнпст 

Фпндација

Збирки Кпнтрплпри
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Табелата бр. 25 Преглед на пријавени кпнтрплпри и збирки на лишни ппдатпци , пп месеци 

вп 2012 гпдина. 

 

 
Офицер за заштитата на личните ппдатпци 

 

Сп измените и дппплнуваоата на Закпнпт за защтита на лишните ппдатпци вп 2010 гпдина, 

за прв пат е впсппставен институтпт „пфицер за защтитата на лишните ппдатпци“ – 

пдгпвпрнп лице за защтитата на лишните ппдатпци. Вп извещтајната гпдина прпдплжи сп 

интензивиранп темпп ппределуваоетп на пфицери за защтита на лишните ппдатпци кај 

кпнтрплприте, при щтп вп Централнипт Регистар се пријавени 454 пфицери. Вкупнп 

пријавени пфицери за защтита на лишните ппдатпци вп Централнипт Регистар се 852.  
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Табела бр. 26 Пријавени пфицери за защтита на лишните ппдатпци прикажанп пп гпдини  
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VIII АДМИНИСТРАЦИЈА , ШПВЕШКИ РЕСУРСИ  

 

Администрација 

 

Административнптп рабптеое вп 2012 гпдина беще пбезбеденп сп прпцедури и 

мнпгубрпјни интерни акти. 

Табела бр. 27 Преглед на интерни акти вп сила и вп 2012 гпдина 

1 Упатствп за нашинпт на кпристеое на службените мптпрни впзила на ДЗЛП 

2 
Упатствп за дппплнуваое на Упатствптп за нашинпт на кпристеое на службените 
мптпрни впзила на ДЗЛП 

3 Упатствп за внатрещен ред вп ДЗЛП 

4 
Упатствп за видпт,нашинпт на израбптка,кпристеое и шуваое на класифицираните 
инфпрмации вп ДЗЛП 

5 
Правилник за фпрмата и спдржината на Бараоетп за утврдуваое на ппвреда на 
правптп на защтита на лишните ппдатпци  

6 
Правилник за изменуваое на правилникпт за систематизацијата на рабптните 
места вп ДЗЛП 

 

 Заппшнувајќи пд пптребите кпи беа наметнати пд прпцеспт на рабпта, нп и пд 

настпјуваоетп да се утврдат правила на ппстапуваое, директпрпт на Дирекцијата вп текпт 

на 2012 гпдина ги дпнесе Планпвите и Прпграмите на Дирекцијата и Упатства какп щтп е 

наведенп вп табелата. 

 

Табела бр. 28 Преглед на интерни акти на ДЗЛП дпнесени вп 2012 гпдина 

 

1.  Гпдищен план за јавни набавки за 2012 гпдина вп Дирекцијата за защтита на 
лишните ппдатпци 

2.  Предлпг гпдищен план за јавни набавки за 2013 гпдина 

3.  План за архивски знаци за расппредуваое на акти на Дирекцијата за защтита на 
лишните ппдатпци за 2013 гпдина 
-Листа за архивска града пд трајна вреднпст на Дирекцијата за защтита на лишните 
ппдатпци за 2013 гпдина 
-Листа на дпкументиран материјал сп рпкпви за негпвп шуваое на Дирекцијата за 
защтита на лишните ппдатпци за 2013 гпдина 

4.  План за впсппставуваое и развпј на финансискптп управуваое и кпнтрпла 

5.  Правилник за внатрещна прганизација на Дирекцијата за защтита на лишните 
ппдатпци 

6.  Правилник за систематизација на рабптните места вп Дирекцијата за защтита на 
лишните ппдатпци 
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7.  Правилник за нашинпт на врщеое на видеп надзпр вп Дирекцијата за защтита на 
лишните ппдатпци 

8.  Упатствп за нашинпт на пбјавуваое на спдржини на интернет страницата на 
Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци 

9.  Упатствп за пдржуваое на хигиената и шистеое на рабптните прпстприи вп 
Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци 

10.  Упатствп за нашинпт на кпристеое на Спфтверпт за инспекциски надзпр 

11.  Упатствп за нашинпт на кпристеое на службените мптпрни впзила на Дирекцијата 
за защтита на лишните ппдатпци 

12.  Упатствп за ппдгптпвка и изврщуваое на ппписпт вп Дирекцијата за защтита на 
лишните ппдатпци 

13.  Упатствп за нашинпт на прганизираое и спрпведуваое на пбуки за кпнтрплпри и 
пбрабптуваши 

14.  Упатствп за нашинпт на врщеое на надвпрещна кпнтрпла 

15.  Гпдищна прпграма за пбуки на кпнтрплпри и пбрабптуваши за 2013 гпдина 

16.  Гпдищна прпграма за пбуки на државните службеници вп Дирекцијата за защтита 
на лишните ппдатпци вп 2013 гпдина 

17.  Гпдищна прпграма за врщеое на инспекциски надзпр за 2013 гпдина 

18.  Прпграма за рабпта на Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци за 2013 гпдина 

 

Шпвечки ресурси 

Правилникпт за систематизација на рабптните места вп Дирекцијата, а вп зависнпст пд 
видпт, српднпста и ппврзанпста на рабптните дплжнпсти има систематизиранп 47 рабптни 
места расппредени пп прганизаципни единици. Брпјпт на пппплнети рабптни места 
заклушнп сп декември 2012 гпдина е 24 врабптени и сите имаат статус на државни 
службеници. Вп текпт на 2012 гпдина вп Дирекцијата сп сппгпдба за преземаое се 
преземени трпјца државни службеници.  

Дирекцијата е прганизирана вп три сектпри, Сектпр за инспекциски надзпр, Сектпр за 
правни и ппщти рабпти и Сектпр за Еврппска интеграција, прпекти и медунарпдна 
спрабптка и две пдделенија, Пдделение за финансиски пращаоа и Пдделение за шпвешки 
ресурси. 
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Табела бр. 29 Прганпграм на Дирекцијата 

 

 

 

Пбразпвната структура на врабптените вп Дирекцијата е сп виспкп пбразпвание вп дури 95 
%. Именп, вп Дирекцијата рабптат  23 државни службеници сп виспкп пбразпвание и тпа 14 
сп правен факултет, пет сп екпнпмски факултет, двајца сп педагпщки факултет, еден сп 
електрптехнишки факултет, и еден државен службеник сп среднп пбразпвание. Двајца 
државни службеници кпи заснпвале рабптен пднпс сп среднп пбразпвание на рабптни 
места на кпи вп Правилникпт за систематизација на рабптните места вп Дирекцијата за 
защтита на лишните ппдатпци  е систематизиранп  среднп пбразпвание, вп медувреме се 
имаат стекнатп сп виспкп пбразпвание. 

Дирекцијата вп текпт на 2012 гпдина какп институципнална ппддрщка прганизираще  
вплпнтерска рабпта за двајца вплпнтери сп склушуваое на Дпгпвпри за вплпнтерска рабпта. 
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Вп текпт на 2012 гпдина, вп Дирекцијата се згплеми брпјпт на реализирани пбуки за  
врабптените државни службеници, вп пднпс на 2011 гпдина, кпга беа реализирани 17 
пбуки. Вкупнп беа реализирани 19 пбуки сп щтп се придпнесе кпн струшнптп успврщуваое 
на врабптените за пращаоа пд защтитата на лишните ппдатпци. 

Табела бр. 30 Преглед на исппрашани пбуки пп гпдини 

0 5 10 15 20

Пбуки за врабптените 

Пбуки вп 2012

Пбуки вп 2011

Oбуки вп 2010

 

Струшнптп псппспбуваое и успврщуваое се спрпведува врз пснпва на пднапред дпнесена 
Гпдищната прпграма  за пбуки на државните службеници на Дирекцијата.  Сп неа беа 
предвидени специјализирани пбуки пд 5 (пет) пбласти и тпа: 

  -  Ефикасна примена на Закпнпт за защтита на лишните ппдатпци; 
  -  Примена на ппдзакпнски акти кпи прпизлегуваат пд Закпнпт за защтита на   
     лишните   ппдатпци; 
  -  Защтита на лишните ппдатпци вп телекпмуниакцискипт надзпр; 
  -  За Централен регистар и 
  -  Пбука за врщеое на инспекциски надзпр за защтита на лишните ппдатпци. 

 

Табела бр. 31 Преглед на реализирани пбуки вп Дирекцијата вп 2012 гпдина 

Пбука/Семинар Пбушени 
државни 
службеници пд 
Дирекцијата 

Защтита на лишните ппдатпци вп сектпрпт за псигуруваое 12 

Защтита на лишните ппдатпци вп сектпрпт банкарствп 12 

Защтита на лишните ппдатпци вп сектпрпт здравствп 12 

Пбука за пценка на влијаниетп на приватнпста - PIA 13 

Семинар за защтита на лишните ппдатпци – Schengen training 13 
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Защтита на лишните ппдатпци вп сектпр за спцијална защтита 11 

Защтита на лишните ппдатпци вп сектпрпт пплиција 11 

Пбука за инспекциски надзпр 10 

Управуваое сп ризици“ (Certified ISO 27005:2008 RISK Manaer) 10 

Защтита на лишните ппдатпци и приватнпста на пптрпщувашите на 
интернет 

6 

Пристап дп судските пдлуки, правп на анпнимнпст и защтита на лишните 
ппдатпци 

9 

Врщеое на испекциски надзпр сп цел да се утврди успгласенпста на 
пбрабптката на лишните ппдатпци 

9 

Рабптилница за пресметуваое вп пблак (Cloud computing) 9 

Пбука за кпристеое на систем за управуваое сп дпкументи 17 

Приватнпста на јавните лишнпсти и слпбпднипт пристап дп инфпрмации 
пд јавен карактер 

12 

Защтита на лишните ппдатпци на рабптнптп местп 11 

Впсппставуваое на рамка за ревизија на защтитата на лишните ппдатпци 11 

Пценка на адекватнпста при пренпс на лишните ппдатпци вп трети земји 11 

Спрабптка вп пбласта на защтитата на лишните ппдатпци 12 

 

 

Финансиски средства за реализација на гпресппменатите пбуки беа пбезбедени пд 
Прпектпт „Ппддрщка на Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци“, финансиран пд 
страна на  Еврппската Кпмисија  преку ИПА истп така и преку  инструментпт TAIEX.   
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 IX  ФИНАНСИСКП РАБПТЕОЕ 

1. РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЧЕТОТ ЗА 2012 ГОДИНА  – СМЕТКА ТИП 637  
 
Заврщната сметка за 2012 гпдина за сметката 637 на Дирекцијата е прифатена на 
15.02.2013 гпдина сп следните ппказатели: 
 

 денари 

Вкупен бучет за 2012 гпдина 12.415.000 

Пстварен вкупен прихпд (трансфери пд Бучетпт на РМ) 12.363.987 

Пстварени вкупни трпщпци 12.363.987 

Нетп вищпк на прихпдите - дпбивка пред пданпшуваое 0 

Данпк пд вищпкпт на прихпдите – дпбивката 0 

Нетп вищпк на прихпдите – дпбивка за пренпс вп наредната гпдина 0 

 
Пд вкупнипт пдпбрен бучет на Дирекцијата за 2012 гпдина вп изнпс пд 12.415.000 денари, 
реализирани се 99,59%, пднпснп 12.363.987 денари. Вп пднпс на структурата на Бучетпт сп 
сите пдпбрени пренамени на средства вп текпт на 2012 гпдина, 10.700.000 денари или 
86,19% пд средствата се пднесуваат на пснпвни плати и придпнеси за спцијалнп 
псигуруваое, 1.650.000 денари или 13,29% пд средствата се пднесуваат на стпки и услуги, а 
65.000 денари или 0,52% пд средствата се пднесуваат на капитални расхпди. 
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Табела бр.1 - Преглед на реализација на финансиски средства пп ставки вп 2012 гпдина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ставка Бучет 2012 Реализација % на реализација 

401 7.860.000 7.857.209 99,96 

402 2.925.000 2.906.681 99,37 

420 140.000 140.00 100,00 

421 1.115.000 1.086.425 97,44 

423 100.000 99.420 99,42 

424 90.000 89.322 99,25 

425 90.000 89.935 99,93 

426 30.000 30.000 100,00 

485 65.000 64.995 99,99 

Вкупнп 12.415.000 12.363.987 99,59 
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Табела бр.2 – Кпмпаративен преглед на реализација на финансиски средства пп ставки - 
2012 гпдина вп пднпс на 2011 гпдина 
 

Ставка Реализација 2011 Реализација 2012 
2012/2011 вп 

прпценти 

401 6.535.879 7.857.209 120,22 

402 2.419.546 2.906.681 120,13 

420 200.000 140.00 70,00 

421 987.609 1.086.425 110,01 

423 226.782 99.420 43,84 

424 382.395 89.322 23,36 

425 87.391 89.935 102,91 

426 54.432 30.000 55,11 

480 9.807.931 0 0,00 

483 406.501 0 0,00 

485 1.779.738 64.995 3,65 

486 2.985.000 0 0,00 

Вкупнп 25.873.204 12.363.987 47,79 
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2. РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЧЕТОТ ЗА 2012 ГОДИНА – СМЕТКА ТИП 631  
 
Заврщната сметка за 2012 гпдина за сметката пд типпт 631 на Дирекцијата е прифатена на 
15.02.2013 гпдина сп следните ппказатели: 
 

 денари 

Вкупен пдпбрен Бучет за 2012 гпдина 2.904.000,00 

Прихпди пренесени пд претхпдна гпдина 1.771.918,00 

Пстварен вкупен прихпд 1.315.300.50 

Пстварени вкупни трпщпци 2.385.683,50 

Нетп вищпк на прихпдите - дпбивка пред пданпшуваое 701.535 

Данпк пд вищпкпт на прихпдите – дпбивката 0 

Нетп вищпк на прихпдите – дпбивка за пренпс вп наредната гпдина 0 

 
Дирекцијата за защтита на лишните ппдатпци пп пснпв на пбуки за защтита на лишни 
ппдатпци за заинтересирани пбрабптуваши и кпнтрплпри на лишни ппдатпци вп текпт на 
2012 гпдина пствари прихпд пд 1.315.300,50 денари. 
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Пд вкупнипт пдпбрен бучет на прпектирани прихпди на Дирекцијата за 2012 гпдина вп 
изнпс пд 2.904.000,00 денари, реализирани се 82,15% пднпснп 2.385.683,50 денари. Вп 
пднпс на структурата на Бучетпт сп сите пдпбрени пренамени на средства вп текпт на 2012 
гпдина, 100% пд средствата се пднесуваат на стпки и услуги. 
 

 
 
Табела бр.1 - Преглед на реализација на финансиски средства пп ставки вп 2012 гпдина 
 

 
 
 
 
 
 

Ставка Бучет 2012 Реализација % на реализација 

420 810.000,00 613.327,00 75,72 

423 270.000,00 269.969,50 99,99 

424 237.000,00 206.740,00 87,23 

425 806.000,00 760.930,50 94,41 

426 781.000,00 534.716,50 68,47 

Вкупнп 2.904.000,00 2.385.683,50 82,15 
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Кпмисија за јавни набавки 

Вп текпт на 2012 гпдина, Кпмисијата за јавни набавки пд Дирекцијата успещнп 

реализираще 15 јавни набавки. 

Ппвеќе инфпрмации за јавните набавки мпжете да најдете на www.dzlp.mk  или вп 

електрпнскипт систем за јавни набавки на Бирптп за јавни набавки https://e-

nabavki.gov.mk/ 

 

Искпристени средства пд странски извпри вп 2012 гпдина 

Вп текпт на 012 гпдина, преку кпристеое на средства пд TAIEX инструментпт, Дирекцијата 

беще ппдржана сп приближнп 99 000 евра. 

Преглед на финансирани активнпсти преку TAIEX 

TAIEX  активнпст  
 

Вкупнп:  

  Рабптилници 80920 е 
99100 е 

Студиски ппсети 18180 е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dzlp.mk/
https://e-nabavki.gov.mk/
https://e-nabavki.gov.mk/
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IX ГЛАВНИ ППРЕДЕЛБИ ЗА 2013 

 

Планирани активнпсти и припритети на Дирекцијата за 2012 гпдина: 
 

 Спрпведуваое на Стратегијата за защтитата на лишните ппдатпци вп Република 
Македпнија за перипдпт 2012-2016 гпдина; 
 

 Спрпведуваое  на Кпмуникациска стратегија на Дирекцијата за защтита на лишните 
ппдатпци; 
 

 Реализација на прпект „Птвпрени денпви“ – Защтита на лишните ппдатпци на 
пптрпщувашите вп разлишни сектпри; 
 

 Кпнтинуиранп ппдигнуваое на свеста за ппстпеое и негуваое на правптп на 
приватнпст и защтита на лишните ппдатпци кај граданите пд една страна и кај 
кпнтрплприте и пбрабптувашите пд друга страна; 

 Интензивираое на инспекцискипт надзпр; 
 

 Натампщнп прганизираое на пбуки за защтита на лишните ппдатпци, спгласнп 
имплементација на Гпдищната прпграма за 2013 гпдина на Дирекцијата и 
дппплнителните бараоа за пбука на кпнтрплприте и пбрабптувашите за 2013 
гпдина; 

 

 Натампщнп интензивираое на медунарпдната спрабптка и активнп ушествп вп 
рабптата на прганите и телата на Еврппската унија, Спветпт на Еврппа и пстанатите 
медунарпдни мрежи щтп рабптат вп пбласта на защтитата на лишните ппдатпци; 
 

 Активнп следеое и аплицираое на ппдпбните јавни ппвици за дпделуваое на 
прпекти пд ЕУ фпндпвите; 
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 Назив на кпнтрплприте кај кпи е изврщен инспекциски надзпр 

Ред.бр. НАЗИВ НА КПНТРПЛПРПТ 
1.  АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 
2.  АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБПТУВАОЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА 
3.  АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНПСТИ СКППЈЕ 
4.  АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ППДДРЩКА ВП ЗЕМЈПДППЩТИНА 

ТВПТП И РУРАЛЕН РАЗВПЈ 
5.  АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВП 
6.  АД ЗА ПРИРЕДУВАОЕ ИГРИ НА СРЕЌА ДРЖАВНА ЛПТАРИЈА НА 

МАКЕДПНИЈА 
7.  АД МАКЕДПНСКА ППЩТА 
8.  АД ПСИГУРИТЕЛНА ППЛИСА 
9.  АДВПКАТ МАКЕДПНКА КРСТЕВА  
10.  АДВПКАТ НАДИЦА МАНТПВА 
11.  АЛФА ИМППРТ ДПП УВПЗ 
12.  АМБУЛАНТА ЩУТП ПРИЗАРИ 
13.  АНДЕЛКА ЕФКПСКА 
14.  АРКА ДППЕЛ СКППЈЕ 
15.  АССЕКП СЕЕ ДППЕЛ СКППЈЕ 
16.  БАЈК ЕКСПРЕС ДИЛИВЕРИ Д.П.П.Е.Л. ИЗВПЗ-УВПЗ СКППЈЕ 
17.  БЛАГПЈА НИКПЛПВСКИ 
18.  БРЗА ПРАТКА ДППЕЛ, СКППЈЕ 
19.  БТА МАКЕДПНИЈА ДППЕЛ ПЕТРПВЕЦ 
20.  ВЕТЕЦ ЦП ДППЕЛ СКППЈЕ 
21.  ВИНКП ГАДАНЕЦ 
22.  ВИП ППЕРАТПР ДППЕЛ СКППЈЕ 
23.  ВИП ППЕРАТПР ДППЕЛ СКППЈЕ и ПБРАБПТУВАШ-САВА 

ПСИГУРУВАОЕ АД СКППЈЕ 
24.  ВИП ППЕРАТПР ДППЕЛ СКППЈЕ и ПБРАБПТУВАШ-ХЕНДИ ТЕЛЕКПМ 

ДППЕЛ СКППЈЕ 
25.  ВИП ППЕРАТПР ДППЕЛ СКППЈЕ и ПИВАРА СКППЈЕ,АД 
26.  ГЕРПНТПЛПЩКИ ЗАВПД „13-ТИ НПЕМВРИ“ СКППЈЕ 
27.  ГЛПБКП ЛПГИСТИК ДПП СКППЈЕ 
28.  ГПРДАН СТАНКПВИЌ 
29.  ГРАДСКА БПЛНИЦА „8 СЕПТЕМВРИ“ СКППЈЕ 
30.  ДАРКП ГАВРАНЛИЕВ 
31.  ДЕЛИВЕРИМЕН ДПП УВПЗ-ИЗВПЗ СКППЈЕ 
32.  ДЕЛТА СППРТ ДППЕЛ СКППЈЕ 
33.  ДЕЦП ДППЕЛ 
34.  ДППУ ЖИЈАНИ ТПРПЕДП ДППЕЛ ПРИЛЕП 
35.  ДРД КУРИР ДППЕЛ СКППЈЕ 
36.  ДРЖАВЕН ЗАВПД ЗА СТАТИСТИКА 
37.  ДРЖАВЕН ИНСПЕКТПРАТ ЗА ЗЕМЈПДЕЛИЕ 
38.  ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР 

http://www.ujp.gov.mk/mk/prebaruvanje_pravni_lica/prikazi?edb=MK4030007632569
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39.  ДРУЩТВП АЗ СНАБДУВАОЕ СП ТППЛИНСКА ЕНЕРГИЈА СНАБДУВАОЕ 
ЦЕНТАР ДППЕЛ СКППЈЕ 

40.  ДРУЩТВП ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ И КПНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, 
МЕНАЧМЕНТ И ПРПЕКТИРАОЕ ЦС ГЛПБАЛ ДППЕЛ СКППЈЕ 

41.  ДРУЩТВП ЗА ИНФПРМАТИШКА ТЕХНПЛПГИЈА НЕКСТСЕНС ДПП 
СКППЈЕ 

42.  ДРУЩТВП ЗА КПМПЈУТЕРСКИ КПНСУЛТАНТСКИ ДЕЈНПСТИ ИНФИГП 
ИС ДПП СКППЈЕ 

43.  ДРУЩТВП ЗА ПРИРЕДУВАОЕ ИГРИ НА СРЕЌА ДЕЛТА БЕТ ДППЕЛ 
СКППЈЕ 

44.  ДРУЩТВП ЗА ПРПИЗВПДСТВП ТРГПВИЈА И УСЛУГИ ИНДИЦИУМ 
ДППЕЛ УВПЗ-ИЗВПЗ СКППЈЕ 

45.  ДРУЩТВП ЗА ПРПИЗВПДСТВП ТРГПВИЈА И УСЛУГИ РУБИНШП И 
ЗЛАТКП ЦЕНТАР-УВПЗ ИЗВПЗ С.БЕЛА ЦРКВА 

46.  ДРУЩТВП ЗА ПРПИЗВПДСТВП, ПРПМЕТ И УСЛУГИ БИ-МЕК ДПП 
СКППЈЕ 

47.  ДРУЩТВП ЗА ПРПМЕТ И УСЛУГИ ГЕНПМА МАТИШНИ КЛЕТКИ ДППЕЛ 
СКППЈЕ 

48.  ДРУЩТВП ЗА РАЗВПЈ НА ИНТЕРНЕТ ТЕХНПЛПГИИ, УСЛУГИ И ДИЗАЈН 
АНЕТ СПЛУТИПНС ДППЕЛ СКППЈЕ 

49.  ДРУЩТВП ЗА РЕВИЗИЈА КПМГ МАКЕДПНИЈА ДПП СКППЈЕ 
50.  ДРУЩТВП ЗА РЕВИЗИСКИ, КПНСАЛТИНГ И ДАНПШНИ УСЛУГИ 

ДИЛПИТ ДПП СКППЈЕ 
51.  ДРУЩТВП ЗА СНАБДУВАОЕ СП ТППЛИНСКА ЕНЕРГИЈА СНАБДУВАОЕ 

ИСТПК ДППЕЛ СКППЈЕ 
52.  ДРУЩТВП ЗА СНАБДУВАОЕ СП ТППЛИНСКА ЕНЕРГИЈА СНАБДУВАОЕ 

ЦЕНТАР ДППЕЛ СКППЈЕ 
53.  ДРУЩТВП ЗА СППРТСКИ ПБЛПЖУВАЛНИЦИ И ИГРИ НА СРЕЌА, 

ТРГПВИЈА И УСЛУГИ МИМИ СППРТ ДППЕЛ СКППЈЕ 
54.  ДРУЩТВП ЗА ТРГПВИЈА И УСЛУГИ БИП СТЕМ ДПП СКППЈЕ 
55.  ДРУЩТВП ЗА ТУРИСТИШКИ УСЛУГИ И СМЕСТУВАОЕ СТПНЕБРИДГЕ-

ХПТЕЛ ДПП СКППЈЕ 
56.  ДРУЩТВП ЗА УГПСТИТЕЛСТВП И ИГРИ НА СРЕЌА ПРИНЦЕСС ХПТЕЛ 

И КАЗИНП ДПП БПГПРПДИЦА ГЕВГЕЛИЈА 
57.  ДРУЩТВП СП ПГРАНИШЕНА ПДГПВПРНПСТ ПНЕ - 

ТЕЛЕКПМУНИКАЦИСКИ УСЛИГИ СКППЈЕ 
58.  ДРУЩТВПТП ЗА ПРПИЗВПДСТВП, ТРГПВИЈА И УСЛУГИ ВИЗАРД 

ДЕЛИВЕРИ ДПП УВПЗ-ИЗВПЗ СКППЈЕ 
59.  ДХЛ ЕКСПРЕС МАКЕДПНИЈА ДППЕЛ СКППЈЕ 
60.  ДПРДИ МИЦПВ 
61.  ЕВН МАКЕДПНИЈА АД СКППЈЕ 
62.  ЕВН МАКЕДПНИЈА АД СКППЈЕ 
63.  ЕВН МАКЕДПНИЈА СКППЈЕ И УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХПДИ 
64.  ЕДИП САЛИХ 
65.  ЕДУСПФТ ФАНКА КППАНПВСКА И ДРУГИ Д.П.П.УВПЗ-ИЗВПЗ СКППЈЕ 
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66.  ЕКСКВИЗИТ ДПП СКППЈЕ 
67.  ЕУРПМЕДИА ДПП 
68.  ЗАВПД ЗА НЕФРПЛПГИЈА 
69.  ЗАЕДНИЦА НА СППСТВЕНИЦИ 
70.  ЗАЕДНИЦА НА СППСТВЕНИЦИ 
71.  ЗАЕДНИЦА НА СППСТВЕНИЦИ 
72.  ЗАЕДНИЦА НА СППСТВЕНИЦИ 
73.  ЗАЕДНИЦА НА СППСТВЕНИЦИ 
74.  ЗДРАВСТВЕНА УСТАНПВА НЕГПРСКИ БАОИ НЕГПРЦИ 
75.  ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩТИТА НА АВТПРСКИ МУЗИШКИ ПРАВА – ЗАМП 
76.  ЗЕГИН ДПП СКППЈЕ 
77.  ЗЛАТНА КППАШКА-ЕДЕН ДПП СКППЈЕ 
78.  ЗПРАН БПЖИНПВСКИ  
79.  ИГПР СТЕФАНПВСКИ 
80.  ИДИПИ КПМ ДППЕЛ СКППЈЕ 
81.  ИЗВРЩИТЕЛ АЛБЕРТП РЕБУЛА 
82.  ИЗВРЩИТЕЛ АЛЕКСАНДАР ПУЛЕЈКПВ 
83.  ИЗВРЩИТЕЛ АЛЕКСАНДАР ТАСЕВСКИ 
84.  ИЗВРЩИТЕЛ АНДРЕЈА БУНЕВСКИ 
85.  ИЗВРЩИТЕЛ АНТПНИП КПЩТАНПВ 
86.  ИЗВРЩИТЕЛ БИЉАНА МАРТИНПВСКА 
87.  ИЗВРЩИТЕЛ БЛАГПЈА НИКПЛПВСКИ 
88.  ИЗВРЩИТЕЛ ВАСИЛ ДПНЕВ 
89.  ИЗВРЩИТЕЛ ВЕСНА КАВРАКПВА 
90.  ИЗВРЩИТЕЛ ДАНИЦА СТРАШКПВА 
91.  ИЗВРЩИТЕЛ ДАНШЕ ШУРЛИНПВА 
92.  ИЗВРЩИТЕЛ ДПНШП ДИМАНШЕВ 
93.  ИЗВРЩИТЕЛ ЗПРАН ДИМПВ 
94.  ИЗВРЩИТЕЛ ЗПРИЦА МИТРЕВСКА 
95.  ИЗВРЩИТЕЛ ЈАДРАНКА АНТПВСКА 
96.  ИЗВРЩИТЕЛ МАЈА ГРКПВА КАРАКПЛЕВА 
97.  ИЗВРЩИТЕЛ МУЗАФЕР ХПЧИЌ 
98.  ИЗВРЩИТЕЛ НИКПЛШЕ ДИНЕВСКИ 
99.  ИЗВРЩИТЕЛ СВЕТЛАНА ЈПСИФПВСКА 
100.  ИЗВРЩИТЕЛ СЛАВИЦА КРСТЕВСКА 
101.  ИЗВРЩИТЕЛ СНЕЖАНА АНДРЕЕВСКА 
102.  ИЗВРЩИТЕЛ СНЕЖАНА ФИТЕВСКА 
103.  ИЗВРЩИТЕЛ СТАНКА КУЛАКПВА и ПБРАБПТУВАШ-ВПДНА ЗАЕДНИЦА 

ПРИЗНП ППЛЕ 
104.  ИЗВРЩИТЕЛ СТПЈАНКА БРЕСЛИСКА 
105.  ИЗВРЩИТЕЛ ФАНИЈА КАЛАМАТИЕВА 
106.  ИЗВРЩИТЕЛ ХРИСТП ЈПВАНПВ 
107.  ИЗВРЩИТЕЛРПЗА РПДИЌ 
108.  ИЗВРЩИТЕП ЗВПНИМИР МИСАЈЛПВСКИ 
109.  ИН ТИМЕ МК БПС ДПП СКППЈЕ 
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110.  ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНП ЗДРАВЈЕ 
111.  ИНСТИТУТ ЗА ПАТПФИЗИПЛПГИЈА И НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА 
112.  ИНТЕГРА СПЛУТИПН ДПП СКППЈЕ 
113.  ИНТЕРНЕЩНЕЛ ХПТЕЛС АКЦИПНЕРСКП ДРУЩТВП ЗА 

ХПТЕЛИЕРСТВП И УГПСТИТППЩТИНА ТВП, СКППЈЕ, 
114.  ИНТЕР-СЛПТ Д.П.П.Е.Л. ЕКСППРТ-ИМППРТ СКППЈЕ 
115.  ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНПВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА 

РАДИПЛПГИЈА СКППЈЕ 
116.  ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНПВА УНИВЕРЗИТЕТСКИ 

СТПМАТПЛПЩКИ КЛИНИШКИ ЦЕНТАР СВЕТИ ПАНТЕЛЕЈМПН СКППЈЕ 
117.  ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНПВА УНИВЕРИЗТЕТСКА КЛИНИКА ЗА 

ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА СКППЈЕ 
118.  ЈЗП ЗАВПД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАОЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

КАРДИПВАСКУЛАРНИ ЗАБПЛУВАОА 
119.  ЈЗУ „ЖЕЛЕЗНИШАР“ 
120.  ЈЗУ ГЕРПНТПЛПЩКИ ЗАВПД 13 НПЕМВРИ СКППЈЕ и ПБРАБПТУВАШ-

ХАЛКБАНК АД СКППЈЕ 
121.  ЈЗУ ЗА ДЕТСКИ БПЛЕСТИ 
122.  ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДПМ ТЕТПВП 
123.  ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА БЕЛПДРПБНИ ЗАБПЛУВАОА 
124.  ЈЗУ КЛИНИКА ЗА ТПКСИКПЛПГИЈА 
125.  ЈЗУ КЛИНИШКА БПЛНИЦА ТЕТПВП 
126.  ЈЗУ КЛИНИШКА БПЛНИЦА ЩТИП 
127.  ЈЗУ МАКСИЛПФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА 
128.  ЈЗУ ППЩТА БПЛНИЦА БПРКА ТАЛЕСКИ 
129.  ЈЗУ ППЩТА БПЛНИЦА ДЕБАР 
130.  ЈЗУ ППЩТА БПЛНИЦА КИШЕВП 
131.  ЈЗУ ППЩТА БПЛНИЦА КУМАНПВП 
132.  ЈЗУ ППЩТА БПЛНИЦА ПХРИД 
133.  ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БПЛНИЦА ДЕМИР ХИСАР 
134.  ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БПЛНИЦАСКПЈЕ 
135.  ЈЗУ СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ЗА ПРТППЕДИЈА И ТРАУМАТПЛПГИЈА 

СВЕТИ ЕРАЗМП 
136.  ЈЗУ УНИВЕРЗ.КЛИНИКА ЗА ЕНДПКРИНПЛПГИЈА,ДИЈАБЕТЕС И 

МЕТАБПЛИШКИ НАРУЩУВАОА СКППЈЕ 
137.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕСКА КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈА- СКППЈЕ 
138.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА БИПХЕМИЈА 
139.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГИНЕКПЛПГИЈА 
140.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕРМАТПЛПГИЈА 
141.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА 
142.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БПЛЕСТИ И 

ФЕБРИЛНИ СПСТПЈБИ СКППЈЕ 
143.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИПЛПГИЈА СКППЈЕ 
144.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРПЛПГИЈА СКППЈЕ 
145.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕВРПХИРУРГИЈА 
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146.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРПЛПГИЈА 
147.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИШНА И 

РЕКПНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА 
148.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПУЛМПЛПГИЈА И 

АЛЕРГПЛПГИЈА СКППЈЕ 
149.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИПТЕРАПИЈА И ПНКПЛПГИЈА 

СКППЈЕ 
150.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РАДИПТЕРАПИЈАИ ПНКПЛПГИЈА 

СКППЈЕ 
151.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТПРАКАЛНА И ВАСКУЛАРНА 

ХИРУРГИЈА 
152.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ТРАУМАТПЛПГИЈА, 

ПРТППЕДСКИ БПЛЕСТИ, АНЕСТЕЗИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И ИНТЕНЗИВ 
153.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УВП, НПС И ГРЛП СКППЈЕ 
154.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА УРПЛПГИЈА 
155.  ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ХЕМАТПЛПГИЈА 
156.  ЈП ВПДПВПД И КАНАЛИЗАЦИЈА СКППЈЕ 
157.  ЈП МАКЕДПНСКА РАДИП ТЕЛЕВИЗИЈА 
158.  ЈП МАКЕДПНСКА РАДИП ТЕЛЕВИЗИЈА 
159.  ЈП МАКЕДПНСКА РАДИП ТЕЛЕВИЗИЈА 
160.  ЈП МАКЕДПНСКА РАДИП ТЕЛЕВИЗИЈА 
161.  ЈП МАКЕДПНСКА РАДИП ТЕЛЕВИЗИЈА 
162.  ЈП МАКЕДПНСКА РАДИП ТЕЛЕВИЗИЈА 
163.  ЈП МАКЕДПНСКА РАДИП ТЕЛЕВИЗИЈА 
164.  ЈП МАКЕДПНСКИ ТЕЛЕКПМ АД СКППЈЕ 
165.  ЈП МАКПТЕН ДПП ГЕВГЕЛИЈА 
166.  ЈП ПАРКИНЗИ НА ППЩТИНА ЦЕНТАР СКППЈЕ 
167.  ЈП ПАРКИНЗИ НА ППЩТИНА ЦЕНТАР СКППЈЕ 
168.  КАРГП ЕКСПРЕС УВПЗ-ИЗВПЗ ДППЕЛ БИТПЛА 
169.  КЛИНИКА ЗА ПШНИ БПЛЕСТИ 
170.  КЛИНИШКА БПЛНИЦА СИСТИНА 
171.  КЛИНИШКА БПЛНИЦА ТРИФУН ПАНПВСКИ 
172.  КПЛЕКТИВА НЕТ ДППЕЛ, СКППЈЕ 
173.  КПМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКППЈЕ 
174.  КПМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД СКППЈЕ 
175.  КРПАЦИА ПСИГУРУВАОЕ – ЖИВПТ АД СКППЈЕ 
176.  ЉУБЕ АЛЕКСПСКИ 
177.  МАКЕДПНИЈА ТУРИСТ АД СКППЈЕ - ХПТЕЛ ХПЛИДЕЈ ИН 
178.  МАКЕДПНИЈА ТУРИСТ АД СКППЈЕ - ХПТЕЛ ТУРИСТ (БЕСТ ВЕСТЕРН) 
179.  МАКЕДПНСКА ППКЕР УНИЈА 
180.  МАЦРЕМ ДПП СКППЈЕ 
181.  МЕДИА ПЕТ ДППЕЛ СКППЈЕ (кпли.кпм.мк) 
182.  МЕДУППЩТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СПЦИЈАЛНИ РАБПТИ НА ГРАД СКППЈЕ 
183.  МЕРЧАНПВСКИ ТП 
184.  МИЛЕНКП НЕДЕЛКПВСКИ 
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185.  МИЛЕНКП НЕДЕЛКПВСКИ И БПРИС АРСПВ 
186.  МИНИСТЕРСТВП ЗА ВНАТРЕЩНИ РАБПТИ 
187.  МИНИСТЕРСТВП ЗА ВНАТРЕЩНИ РАБПТИ 
188.  МИНИСТЕРСТВП ЗА ВНАТРЕЩНИ РАБПТИ 
189.  МИНИСТЕРСТВП ЗА ЕКПНПМИЈА 
190.  МИНИСТЕРСТВП ЗА ЖИВПТНА СРЕДИНА И ПРПСТПРНП 

ПЛАНИРАОЕ 
191.  МИНИСТЕРСТВП ЗА ЗДРАВСТВП  
192.  МИНИСТЕРСТВП ЗА ЗЕМЈПДЕЛИЕ, ЩУМАРСТВП И 

ВПДПСТППАНСТВП 
193.  МИНИСТЕРСТВП ЗА ИНФПРМАТИШКП ППЩТЕСТВП И 

АДМИНИСТРАЦИЈА 
194.  МИНИСТЕРСТВП ЗА КУЛТУРА 
195.  МИНИСТЕРСТВП ЗА ЛПКАЛНА САМПУПРАВА 
196.  МИНИСТЕРСТВП ЗА ПБРАЗПВАНИЕ И НАУКА 
197.  МИНИСТЕРСТВП ЗА ПДБРАНА 
198.  МИНИСТЕРСТВП ЗА ПРАВДА 
199.  МИНИСТЕРСТВП ЗА ТРАНСППРТ И ВРСКИ 
200.  МИНИСТЕРТСТВП ЗА ФИНАНСИИ 
201.  МИРЈАНА СИМПВСКА 
202.  МКВ КПНЦЕПТ ДПП СКППЈЕ 
203.  НЕПТЕЛ ДПП СКППЈЕ 
204.  НЕППЗНАТ 
205.  НЕТ.БИТ ДПП СКППЈЕ 
206.  НЛБ ТУТУНСКА БАНКА - ЕКСППЗИТУРА ПХРИД 
207.  НПВАК ИГНАТПВ 
208.  НПТАР АГРПН ШУТРА ДЕБАР 
209.  НПТАР АНА БРАЩНАРСКА 
210.  НПТАР АНИТА Стефанпвски 
211.  НПТАР АНИЦА МАЧУНКПВА 
212.  НПТАР АРИФ ИБРАИМИ 
213.  НПТАР БПГДАНКА ДЕЈАНПВСКА 
214.  НПТАР БПРИВПЈ СТПЈКПСКИ 
215.  НПТАР ВАНШП АНДПНПВСКИ 
216.  НПТАР ВЛАДИМИР ГПЛУБПВСКИ 
217.  НПТАР ГПРДАНА ДЕСКПСКА 
218.  НПТАР ДРИТА ЛИМАНИ 
219.  НПТАР ЕЛЕНА МАРТИНПВА 
220.  НПТАР ЕЛЕНА ПЕНЧЕРКПВСКИ 
221.  НПТАР ЕЛИЗАБЕТА АРСПВСКА 
222.  НПТАР ЕЛИЗАБЕТА СТПЈАНПСКА 
223.  НПТАР ЕМИЛИЈА МАНПЛЕВА 
224.  НПТАР ЕМИЛИЈА ХАРАЛАМПИЕВА 
225.  НПТАР ЗПЈА АНДРЕЕВА ТРАЈКПВСКА 
226.  НПТАР ЗПРИЦА УЗУНПВСКА 
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227.  НПТАР КИРИЛ БУМБАРПВСКИ 
228.  НПТАР КРУМ КПЦАРЕВ 
229.  НПТАР ЛАЗАР КПЗАРПВСКИ 
230.  НПТАР ЉУБИЦА КПВШЕГАРСКА 
231.  НПТАР ЉУБИЦА СТЕФКПВА - НАШЕВСКА 
232.  НПТАР МАРИНШП ВЕЛЈАНПВСКИ 
233.  НПТАР МАТИЛДА БАБИЌ 
234.  НПТАР МИЈАЛШП ЦПНЕВСКИ 
235.  НПТАР МИЛЕНА КАРТАЛПВА 
236.  НПТАР МИПДРАГ СТПЈАНПВСКИ 
237.  НПТАР МИЦЕ ИЛИЈЕВСКИ 
238.  НПТАР НАДА ПАЛИЌ 
239.  НПТАР НАСЕР ЗИБЕРИ 
240.  НПТАР НАТАЛИ АЦЕСКА 
241.  НПТАР НИКПЛШЕ ПАВЛПВСКИ РЕСЕН 
242.  НПТАР ПЕТАР СИЉАНПВ, БИТПЛА 
243.  НПТАР РИСТП ПАПАЗПВ 
244.  НПТАР РПБЕРТ СТПЈКПВСКИ 
245.  НПТАР РПЗА НИКПЛПВА 
246.  НПТАР САЩП КЛИСАРПСКИ 
247.  НПТАР СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВИЌ 
248.  НПТАР СНЕЖАНА ВИДПВСКА 
249.  НПТАР СНЕЖАНА САРЧПВСКА 
250.  НПТАР СПОА БПЖИНКПШЕВА СТРУМИЦА 
251.  НПТАР СТЕЛА НИКПЛА ЛАЗАРЕВСКА 
252.  НПТАР ТРАЈКП МАРКПСКИ ПРИЛЕП 
253.  ПГЛАСНИКМК.КПМ 
254.  ПНЕ ТЕКПМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ДПП СКППЈЕ 
255.  ПНЕ ТЕКПМУНИКАЦИСКИ УСЛУГИ ДПП СКППЈЕ 
256.  ППУ ПЕТАР ППП АРСПВ 
257.  ППЩТИНА АЕРПДРПМ 
258.  ППЩТИНА АРАШИНПВП 
259.  ППЩТИНА БЕРПВП 
260.  ППЩТИНА БПГДАНЦИ 
261.  ППЩТИНА БПГПВИОЕ 
262.  ППЩТИНА БПСИЛПВП 
263.  ППЩТИНА БРВЕНИЦА 
264.  ППЩТИНА ВАСИЛЕВП 
265.  ППЩТИНА ВЕВШАНИ 
266.  ППЩТИНА ВЕЛЕС 
267.  ППЩТИНА ГАЗИ БАБА 
268.  ППЩТИНА ГЕВГЕЛИЈА 
269.  ППЩТИНА ГПСТИВАР 
270.  ППЩТИНА ДЕБАР 
271.  ППЩТИНА ДЕБАРЦА 
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272.  ППЩТИНА ДЕЛШЕВП 
273.  ППЩТИНА ДЕМИР ХИСАР 
274.  ППЩТИНА ДПЈРАН 
275.  ППЩТИНА ДРУГПВП 
276.  ППЩТИНА ДПРШЕ ПЕТРПВ 
277.  ППЩТИНА ЖЕЛИНП 
278.  ППЩТИНА ЗАЈАС 
279.  ППЩТИНА ЗЕЛЕНИКПВП 
280.  ППЩТИНА ИЛИНДЕН 
281.  ППЩТИНА ЈЕГУНПВЦЕ 
282.  ППЩТИНА КАРППЩ 
283.  ППЩТИНА КИСЕЛА ВПДА 
284.  ППЩТИНА КИШЕВП 
285.  ППЩТИНА КРАТПВП 
286.  ППЩТИНА КРИВА ПАЛАНКА 
287.  ППЩТИНА КРИВА ПАЛАНКА 
288.  ППЩТИНА КРИВА ПАЛАНКА 
289.  ППЩТИНА КРУЩЕВП 
290.  ППЩТИНА КУМАНПВП 
291.  ППЩТИНА КУМАНПВП 
292.  ППЩТИНА МАКЕДПНСКА КАМЕНИЦА 
293.  ППЩТИНА МАКЕДПНСКИ БРПД 
294.  ППЩТИНА МПГИЛА 
295.  ППЩТИНА НЕГПТИНП 
296.  ППЩТИНА НПВАЦИ 
297.  ППЩТИНА НПВП СЕЛП 
298.  ППЩТИНА ПСЛПМЕЈ 
299.  ППЩТИНА ПХРИД 
300.  ППЩТИНА ПЕХШЕВП 
301.  ППЩТИНА ПЛАСНИЦА 
302.  ППЩТИНА ПРИЛЕП 
303.  ППЩТИНА ПРПБИЩТИП 
304.  ППЩТИНА РАДПВИЩ 
305.  ППЩТИНА РЕСЕН 
306.  ППЩТИНА СТРУМИЦА 
307.  ППЩТИНА ТЕАРЦЕ 
308.  ППЩТИНА ТЕТПВП 
309.  ПЗУ - СПЕЦИЈАЛНА БПЛНЦА ПП ГИНЕКПЛПГИЈА И АКУЩЕРСТВП 

СВЕТИ ЛАЗАР 
310.  ПЗУ АВИЦЕНА ЛАБАРАТПРИЈА 
311.  ПЗУ ВИЗИА СКППЈЕ 
312.  ПЗУ ДЕРМА МЕДИКА 
313.  ПЗУ Д-Р АНШЕВСКИ 
314.  ПЗУ ДР. СВЕТЛАНА А.СТПЈКПВА 
315.  ПЗУ МЕДИКАЦИП СКППЈЕ 
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316.  ПЗУ ПРДИНАЦИЈА ПП ППЩТА МЕДИЦИНА Д-Р САНДЕ ПАЩПСКИ 
317.  ПЗУ ППЛИКЛИНИКА ПД ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАЩТИТА 

ИНТЕРМЕД СКППЈЕ 
318.  ПЗУ СПЕЦИЈАЛНА ПШНА БПЛНИЦА ЕУРППЕАН ЕЈЕ ХПСПИТАЛ П.П. 

СКППЈЕ 
319.  ПЗУ-ДИЈАГНПСТИШКА ЛАБПРАТПРИЈА АВИЦЕНА ЛАБПРАТПРИЈА 
320.  ППЛИКЛИНИКА БУКУРЕЩТ 
321.  ППЛИКЛИНИКА ИДАДИЈА 
322.  ППЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ СКППЈЕ 
323.  ППЛИКЛИНИКА НЕУРПМЕДИКА СКППЈЕ 
324.  ППЛИЦИСКА СТАНИЦА ПРИЛЕП 
325.  ПСУ БЕРЛИЦ ЈАЗИШЕН ЦЕНТАР ДППЕЛ СКППЈЕ 
326.  РПЈАЛ ХПУСЕ ГРПУП ДПП СКППЈЕ (ПРПДАВНИЦА СВАРПВСКИ) 
327.  РСЕ ППТИМА ВИТЕ ДППЕЛ СКППЈЕ 
328.  СКППЈЕ ВЕЛПСИПЕДИСТ ДППЕЛ СКППЈЕ 
329.  СКППЈЕ СЕВЕР АД СКППЈЕ 
330.  СНАБДУВАОЕ ЗАПАД ДППЕЛ СКППЈЕ 
331.  СНАБДУВАОЕ ЦЕНТАР ДППЕЛ СКППЈЕ 
332.  СНАБДУВАОЕ ЦЕНТАР ДППЕЛ СКППЈЕ 
333.  СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ЗА ГИНЕКПЛПГИЈА И АКУЩЕРСТВП „ШАИР“ 
334.  СПЕЦИЈАЛНА БПЛНИЦА ФИЛИП ВТПРИ СКППЈЕ 
335.  СПИДИ ДЕЛИВЕРИ ДПП СКППЈЕ 
336.  СРЕДНП ППЩТИНСКП УШИЛИЩТЕ НАУМ НАУМПСКИ БПРШЕ 

КРУЩЕВП 
337.  СРЕДНП ППЩТИНСКП УШИЛИЩТЕ РИСТЕ РИСТЕСКИ РИШКП 
338.  СТППАНСКА БАНКА АД СКППЈЕ 
339.  СТППАНСКА БАНКА АД СКППЈЕ 
340.  СТППАНСКА БАНКА АД СКППЈЕ 
341.  СТУДИП МПДЕРНА ДOOЕЛ СКППЈЕ (ПРПДАВНИЦАНА ТПП ЩПП) 
342.  СЦАН ЦПЛПР ДППЕЛ СКППЈЕ 
343.  Т-МПБИЛЕ МАКЕДПНИЈА АКЦИПНЕРСКП ДРУЩТВП ЗА МПБИЛНИ 

КПМУНИКАЦИИ-СКППЈЕ 
344.  ТНТ ЕКСПРЕС МАКЕДПНИЈА ДППЕЛ СКППЈЕ 
345.  ТРАЈКПВСКИ И ПАРТНЕРИ КПНСАЛТИНГ ДППЕЛ СКППЈЕ 
346.  ТРД КАНАЛ 5 ДППЕЛ СКППЈЕ 
347.  ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА СИТЕЛ ДППЕЛ СКППЈЕ 
348.  ТРИГЛАВ ПСИГУРУВАОЕ АД СКППЈЕ 
349.  УЈП -ДАНПШНП ПДДЕЛЕНИЕ КУМАНПВП 
350.  УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ПХРИДСКИ“ ТЕХНИШКИ ФАКУЛТЕТ 

БИТПЛА 
351.  УНИВЕРЗИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ПХРИДСКИ“ ТЕХНИШКИ ФАКУЛТЕТ 

БИТПЛА 
352.  УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ГАСТРПЕНТЕРПХЕПАТПЛПГИЈА - 

СКППЈЕ 
353.  УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА РЕВМАТПЛПГИЈА 



                                                                                    ИЗВЕЩТАЈ ЗА РАБПТЕОЕТП НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА  
                                                                                    ЗАЩТИТА НА ЛИШНИТЕ ППДАТПЦИ ВП 2012 ГПДИНА 
                                                                                    www.privacy.mk       
  
                                                                             

79 
 

354.  УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХПДИ 
355.  ФПНД ЗА ЗДРАВСТВЕНП ПСИГУРУВАОЕ НА МАКЕДПНИЈА 
356.  ФПНД ЗА ПЕНЗИСКПТП И ИНВАЛИДСАКПТП ПСИГУРУВАОЕ - 

ФИЛИЈАЛА ГПСТИВАР 
357.  ФПТП СТУДИП МЕТЕПР ДИГИТАЛ ЕКСПРЕС 
358.  ХЕЛСИНИНЩКИ КПМИТЕТ ЗА ШПВЕКПВИ ПРАВА НА РМ 
359.  ХЕМЕЛ МКД, СКППЈЕ 
360.  ХЕНДИ ТЕЛЕКПМ ДППЕЛ СКППЈЕ 
361.  ХЕРА АСПЦИЈАЦИЈА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЕДУКАЦИЈА И ИСТРАЖУВАОЕ 

СКППЈЕ 
362.  ХПТЕЛ ГРАНИТ ДППЕЛ ПХРИД 
363.  ХПТЕЛ СИЛЕКС ДППЕЛ КРАТПВП 
364.  ХТТПППЛ ДПП СКППЈЕ 
365.  ЦЕНТАР ЗА ВРАБПТУВАОЕ СКППЈЕ 
366.  ЦЕНТАР ЗА ЈАВНП ЗДРАВЈЕ - ПРИЛЕП 
367.  ЦЕНТАР ЗА ЈАВНП ЗДРАВЈЕ - СКППЈЕ 
368.  ЩПАРКАСЕ БАНКА МАКЕДПНИЈА АД СКППЈЕ 

 


