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ВОВЕД 

 

Врз развојот на стратешките приоритети на работењето на Дирекцијата за 

заштита на личните податоци (Дирекција), односно одредувањето на приоритетите за 

работа, во голема мера влијаат општествените случувања, зачестените измени на 

секторската легислатива, бројот на поднесените иницијативи за вршење на 

инспекциски надзор и барања за утврдување повреда на правото за заштита на 

личните податоци, како и областа во која граѓаните најмногу поднесуваат претставки 

и прашања. Во таа насока се подготвува Годишната програма за работа на 

Дирекцијата, особено во делот на одредување области во кои ќе се врши 

инспекциски надзор, програмите за обука на офицерите за заштита на личните 

податоци, како и програмските активности за подигнување на јавната свест на 

граѓаните во Република Македонија.  

За таа цел, Годишниот извештај за работењето на Дирекцијата за заштита на 

личните податоци за 2016 година, освен статистичките податоци и информации по 

однос на работењето и поднесените иницијативи за вршење надзор, бројот на 

барања за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци, пред 

сè содржи констатации од извршените инспекциски надзори согласно законските 

надлежности и дава појаснувања и одговори за одредени прашања со цел 

согледување на состојбите во Република Македонија кои се однесуваат на заштитата 

на личните податоци. Истовремено, со овој извештај се прикажуваат и активностите 

кои биле преземени од страна на Дирекцијата по однос на воспоставување добри 

практики за заштита на  личните податоци во јавниот и приватниот сектор. 

1. ПРИОРИТЕТИ ЗА РАБОТА ВО 2016 ГОДИНА  

  

1.1 Препораки од Европската унија  

Една од основните надлежности на Дирекцијата, согласно Законот за заштита 

на личните податоци е да врши надзор над законитоста на преземените активности 

при обработката на личните податоци и нивната заштита на територијата на 

Република Македонија.  

 Согласно Законот за заштита на личните податоци инспекцискиот надзор може 

да биде редовен, вонреден или контролен. Редовниот инспекциски надзор се врши 

според годишна програма, што директорот на Дирекцијата ја донесува до крајот на 
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тековната за наредната година, додека вонредниот инспекциски надзор се врши врз 

основа на иницијатива поднесена од орган на државната власт, правно или физичко 

лице, како и во случај на сомневање за повреди на одредбите на овој закон. Воедно, 

вонредниот инспекциски надзор се врши и во случај на барање за утврдување на 

повреда на правото на заштита на личните податоци поднесено од страна на физичко 

лице или здружение на граѓани во кое членува физичкото лице, ако смета дека му е 

повредено правото на заштита на личните податоци. Контролниот инспекциски надзор 

се врши по истекот на роковите определени во конкретно решение за отстранување на 

утврдени недостатоци во текот на редовниот или вонредниот надзор и истиот 

претставува алатка за следење на реализацијата на отстранување на 

неправилностите и повредите утврдени во текот на вршењето на редовниот и 

вонредниот надзор со што се обезбедува конзистентност во постапувањето на 

контролорите и обработувачите кај кои е спроведен надзорот. 

 Притоа, имајќи го предвид целокупното општествено - политичко опкружување, 

при планирањето на инспекциските надзори, а во насока на што посеопфатно и 

релевантно извршување на своите надлежности Дирекцијата се раководеше од повеќе 

аспекти, особено имајќи ги предвид: 

 - Извештајот на Европската Комисија за напредокот на Република Македонија 

за 2016 година, што се однесува на заштитата на личните податоци; 

 - Препораките од групата од високи експерти за системските прашања за 

владеење на правото кои се однесуваат на следењето на комуникациите откриени во 

Пролетта 2015 година (Извештајот на Прибе), во делот кој се однесува на Дирекцијата.  

 Притоа, во однос на овие два документи Дирекцијата постапи согласно 

дадените препораки и презеде конкретни активности. Имено, основната препорака која 

произлегува од Извештајот на Прибе е Дирекцијата да спроведе надзор во врска со 

следењето на комуникациите на граѓаните.  

Имајќи ги предвид законските надлежности, а со цел обезбедување на 

сеопфатни и ефикасни мерки за вршење на овој надзор, особено во областа на 

следењето на комуникациите, беа преземени конкретни чекори во насока на 

спроведување на надзорот и тоа: 

- зајакнување на капацитетите на Секторот за инспекциски надзор за вршење 

надзор во областа на телекомуникациите и органите за спроведување на 

законот;  
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- подготовка на Методологија за вршење инспекциски надзор над обработката 

на личните податоци од страна на контролорите кои се поврзани со 

следењето на комуникациите. 

Додадена вредност на овие активности има фактот што истите како 

неопходност беа препознаени и од страна на Делегацијата на Европската унија во 

Скопје што резултираше и со реализација на обука од страна на странски експерт, 

ангажиран во рамките на ЕУ Проектот за Поддршка за пристап до правото на заштита 

на личните податоци, кој се одвива во рамки на IPA TAIB 2012 програмата (ИПА 

Проект), а чиј корисник е Дирекцијата. Притоа, мора да се истакне дека 

обезбедувањето на странски експерт за реализирање на овие активности беше 

пропратено со одредени потешкотии, поради фактот што на ниво на Европската унија, 

има многу малку искуства и практики за спроведување надзор во областа на 

следењето на комуникациите, а од аспект на заштитата на личните податоци. И покрај 

ова, Дирекцијата со поддршка на Европската унија, успеа да ја организира и спроведе 

неопходната обука на вработените во однос на вршење на инспекцискиот надзор над 

обработката на личните податоци од страна на контролорите кои се поврзани со 

следењето на комуникациите. Исто така, за целите на ефикасно планирање и 

спроведување на надзорот во органите за спроведување на законот беа спроведени 

обуки за инспекторите во рамки на ИПА Проектот и тоа: 

- Обука на тема: „Следење на комуникации - Поддршка на ДЗЛП во 

подготовките за надзор на заштитата на личните податоци во согласност со 

активностите за следење на комуникации, јуни 2016 година; 

- Обука на тема: „Системи за заштита на личните податоци во рамките на 

органите за спроведување на законот- препораки за јакнење на надзорот на 

ДЗЛП“ одржана на 26.09.2016  

Дополнително, како додадена вредност беа подготвени и презентирани два 

документа од странските експерти во рамки на ИПА Проектот и тоа: 

- Оценка на постојниот систем за заштита на лични податоци во рамките на 

органите за спроведување на законот во Република Македонија со 

препораки за зајакнување; 

- Оценка на постоечкиот систем за следење на комуникации и предлози за 

подобрување на методологијата за инспекција. 

По организацијата и реализирањето на обуките, Дирекцијата пристапи кон 

следниот чекор, односно кон активности за спроведување на конкретната препорака од 

Извештајот на Прибе - спроведување на надзор во Министерството за внатрешни 

работи - Управата за безбедност и контраразузнавање. Имено, и покрај фактот што 



Дирекција за заштита на личните податоци 

5 

 

ниту еден граѓанин на Република Македонија во текот на извештајниот период нема 

доставено било какво барање или претставка кои би се однесувале на следењето на 

комуникациите откриени во пролетта 2015 година, Дирекцијата согласно својата мисија 

и законски надлежности во периодот од 13.06.2016 година до 28.11.2016 година по 

службена должност изврши редовен инспекциски надзор над законитоста на 

преземените активности при обработката на личните податоци и нивната заштита во 

Министерството за внатрешни работи - Управата за безбедност и контраразузнавање.   

 За извршениот инспекциски надзор во извештајниот период, односно на 

15.12.2016 година е составен Записник, во кој беа утврдени неправилности и повреди 

(недонесена документација за технички и организациски мерки за обезбедување на 

тајноста и заштита на обработката на личните податоци, неприменување на технички и 

организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните 

податоци, како и невршење на контроли за проверка на воспоставениот систем за 

заштита на личните податоци), при што на почетокот на 2017 година е донесено и 

Решение во врска со спроведениот надзор. Со Решението е задолжен министерот за 

внатрешни работи да преземе конкретни дејствија и активности за отстранување на 

утврдените неправилности и повреди, при што крајниот рок за постапување по 

Решението, од страна на Министерството за внатрешни работи - Управата за 

безбедност и контраразузнавање е месец јули 2017 година. 

Исто така, во насока на доследна реализација на дадените препораки, 

Дирекцијата во текот на месец декември 2016 година започна со спроведување на 

редовни инспекциски надзори над законитоста на преземените активности при 

обработката на личните податоци и нивната заштита и во секторот телекомуникации, 

односно поконкретно во двата телекомуникациски оператори оне.ВИП ДООЕЛ Скопје 

и Македонски телеком АД Скопје, како надополнување на веќе спроведениот надзор 

во Министерството за внатрешни работи – Управа за безбедност и 

контраразузнавање, а со цел добивање на сеопфатна слика во однос на начинот на 

обработка на личните податоци во оваа област. И двата надзори кои се започнати во 

извештајниот период, се завршени на почетокот на 2017 година и за истите во тек е 

постапка на изработување на соодветни акти според прописите за заштита на 

личните податоци (записници и решенија со рокови за постапување). 

 Од спроведените инспекциски надзори беше констатирано дека двата 

телекомуникациски оператори, во однос на безбедностa и интегритетот на 

електронските комуникациски мрежи и услуги, од аспект на заштитата на личните 

податоци кои се обработуваат при следењето на комуникациите во нивната мрежа, 

според Законот за следење на комуникациите, применуваат најмалку еднакво ниво 
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на безбедност и заштита, како и за податоците во нивната електронско- 

комуникациска мрежа, при што имаат воспоставено електронски комуникациски 

водови со соодветен интерфејс за пренос до овластениот орган за следење на 

комуникации во нивната мрежа и применуваат технички и организациски мерки за 

обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци од случајно 

или незаконско уништување, случајно губење или изменување или пак неовластено 

или незаконско чување обработка, пристап или откривање на неовластени лица. 

  

1.2. Листа на итните реформски приоритети 

  

По однос на овој документ, донесен од страна на Владата на Република 

Македонија, во текот на 2016 година беа преземени низа мерки за подигање на свеста 

и информираноста на вработените од органите за спроведување на закон во однос на 

заштитата на личните податоци, како и информирање околу мерките кои треба да се 

преземат во насока на обезбедување тајност и заштита на обработката на личните 

податоци. Во рамки на ИПА Проектот од страна на странски експерт беа спроведени 

следните обуки: 

- Обуки за претставници од Министерството за внатрешни работи на тема: 

„Заштита на лични податоци во полициcкиот систем и системот на кривично 

право, во однос на ЕУ Директивата 2016/680; 

- Обука за претставници од другите органи за спроведување на законот на 

тема: „Заштита на личните податоци во секторот за спроведување на 

законот - Европски стандарди, модели и најдобри практики“. 

 

1.3. План на активности на Владата на Република Македонија за 

реализација на итните реформски приоритети (ПАРИРП-2015)  

  

Во однос на наводите во овој документ, за евентуални влијанија врз работата на 

Дирекцијата, од целокупното нејзино функционирање во изминатите десет години, а и 

видно од позитивните констатации во извештаите на Европската комисија за 

напредокот на Република Македонија, евидентно е дека Дирекцијата ги извршува 

своите надлежности независно од органите на извршната власт и ослободена од било 

какви влијанија.  

Имајќи ги предвид препораките, и покрај фактот што Законот за заштита на 

личните податици е целосно усогласен со Директивата 95/46/ЕК на Европскиот 

парламент и на Советот за заштита на поединците во однос на обработката на 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/news/news-files/20150619_urgent_reform_priorities.pdf
http://www.sep.gov.mk/data/file/PARIRP/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%202015%20(%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82).pdf
http://www.sep.gov.mk/data/file/PARIRP/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%202015%20(%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82).pdf
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личните податоци и на слободниот проток на таквите податоци, заради подобрување 

на легислативната рамка во однос на функционирањето на Дирекцијата, во текот на 

2016 година беше изработен работен текст на Предлог Закон за изменување и 

дополнување на Законот за заштита на личните податоци при што се предложени 

законски решенија со кои се предвидува преименување на Дирекцијата во Агенција со 

цел јасно идентификување и потенцирање на нејзиниот независен и самостоен статус, 

како и доуредување на одредени прашања од процесно - правен карактер во врска со 

процесот за спроведување на надзор.   

1.4. Извештај за напредокот на РМ за 2015 година   
 

Во делот на наводите за потребни напори за обезбедување целосна 

хармонизација на секторската легислатива, Дирекцијата целосно ја поддржа оваа 

препорака и како резултат на истото ја постави како една од стратешките цели во 

новата Стратегија за заштита на личните податоци (2017-2022). Овој документ е втор 

стратешки документ на Дирекцијата и со истиот се дизајнираат новите насоки во  

областа на заштитата на личните податоци за периодот 2017 – 2022 година. Една од 

стратешките цели на Дирекцијата е препознавање на Република Македонија како 

земја која обезбедува соодветно ниво на заштита на личните податоци. Ова 

практично значи и реализација на конкретните цели и активности на Дирекцијата во 

насока на постигнување на потребното ниво на усогласување на законската регулатива 

на различни нивоа со Општата регулатива за заштита на личните податоци на 

Европскиот парламент и на Советот (ЕУ) 2016/679. 

  

1.5. Извештај за напредокот на РМ за 2016 година 

Во насока на наводите за непостапување на Дирекцијата за барањата за 

утврдување повреда на правото на заштита на личните податоци од страна на членови 

на здруженија на граѓани, откако нивните лични податоци биле објавени во медиумите, 

Дирекцијата истакнува дека во извештајниот период постапи навремено по сите 

поднесени барања согласно своите законски надлежности. Имено, во таа насока 

Дирекцијата спроведе повеќе вонредни инспекциски надзори и тоа:  

- За три лица кои поднеле барање за утврдување повреда на правото за 

заштита на личните податоци и иницијативи за вршење на инспекциски надзор поради 

незаконска обработка на нивните лични податоци со целосно објавување на нивните 

имиња и презимиња, работни ангажмани и приходи, во електронско и печетано 

издание на конкретен медиум, при што во извештајниот период надзорот е целосно 

завршен и е иницирана прекршочна постапка кон медиумот кој ја извршил 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2015/20151110_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
https://dzlp.mk/sites/default/files/u4/dpdp_strategy_v1_mk_16.01.2017_web.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2016/20161109_report_the_former_yugoslav_republic_of_macedonia.pdf
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незаконската обработка на личните податоци која на почетокот на 2017 година е 

завршена;  

- За четири лица кои поднеле барање за утврдување на повреда на правото за 

заштита на личните податоци, поради објавени содржини во медиумите, односно 

откривање на нивните лични податоци, при што во извештајниот период надзорот е 

целосно завршен, како и е иницирана прекршочна постапка кон медиумот кој ја 

извршил незаконската обработка на личните податоци, која е во тек пред Комисијата 

за утврдување на прекршок при Дирекцијата;  

- За  пет лица кои поднеле барање за утврдување повреда на правото за 

заштита на личните податоци, поради објавени содржини на повеќе портали и 

телевизиски мадиуми кои се однесуваат на нивните лични примања, при што во 

извештајниот период надзорот е завршен, а на почетокот на 2017 година е составен и 

записник.     

2.  ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР 

 

 Во текот на 2016 година спроведени се вкупно 308 инспекциски надзори, од 

кои: 132 редовни, 157 вонредни и 19 контролни инспекциски надзори. Значајно е да 

се потенцира дека во текот на извештајната година за прв пат во Дирекцијата 

компаративно со претходните години, се доставени поголем број на барања за 

утврдување на повреда на правото за заштита на личните податоци и иницијативи за 

вршење на инспекциски надзор, што укажува на фактот за зголемување на нивото на 

свеста на граѓаните за правото на заштитата на личните податоци, познавање на 

механизмите за пријавување, како и институционална препознатливост во однос на 

оваа надлежност на Дирекцијата.  

 Инспекцискиот надзор беше спроведен во приватниот и јавниот сектор, а 

беше постапено и кај физичките лица, и тоа:  

Тип на надзор  Приватен сектор  Јавен сектор  Физичко лице 

Редовен  115 16 1 

Вонреден  113 26 18 

Контролен   14  5 / 

Вкупно 242 47 19 

 

Од вкупниот број на извршени инспекциски надзори, 47 надзори се извршени во 

јавниот сектор, 242 надзори во приватниот сектор и 19 инспекциски надзори кај 

физичко лице – контролор.  
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 Во текот на 2016 година изготвени се вкупно: 248 записници, 226 решенија  и 

донесени се 42 заклучоци (4 за отфрлање; 4 за спојување на предмети; 13 за 

запирање на постапка; 20 за прекин и 1 за немање услови за поведување постапка). 

Табела  - инспекциски надзори по области  

           Област Подобласт Број на надзори 

Градежништво   9 

Здравство  
Здравствени установи и 

институции 
9 

Индустрија и 

транспорт 
  3 

Комунални дејности и 

енергетика 

Водовод и канализација 1 

Енергетика 40 

Лок. самоуправа   2 

Маркетинг 

Анкети 1 

Маркетинг 1 

Медиуми 
ТВ и радио 1 

Електронски 8 

Образование 

Високо образование 

(универзитети, факултети 

и високи школи) 

1 

Органи за 

спроведување на 

законот 

Министерство за 

внатрешни работи 
4 

Правосудство 
Адвокати, нотари и 

извршители 
23 

Работни односи   3 

Социјална заштита  
Пензиско и инвалидно 

осигурување 
1 

Телекомуникации и 

пошти 
  6 

Трговија   12 

Туризам и 

угостителство 

Туристички агенции 7 

Хотели и ресторани 6 

Физички лица   7 

Финансии 
Банки и менувачници 3 

Недвижности 4 



Дирекција за заштита на личните податоци 

10 

 

Осигурителни компании 2 

Приходи и даноци 2 

Други 

Домување, Јавни 

установи (Библиотеки), 

детска заштита (градинки) 

80 

 

Во текот на 2016 година од страна на инспекторите повеќе редовни инспекциски 

надзори се вршеа тимски, односно со вклученост на повеќе инспектори при вршење на 

еден инспекциски надзор. Предмет на инспекциските надзори беа контролори кои 

водат повеќе збирки на лични податоци и тоа: збирки на вработени, збирки од видео 

надзор, збирки на клиенти, евиденција на работно време, евиденција на посетители, 

евиденција на пациенти, на претплатници за телекомуникации, збирки на лични 

податоци кои се утврдени во Законот за следење на комуникациите, Законот за 

полиција и други.   

Од извршените надзори издвојуваме неколку области (енергетика, економија, 

видео надзор, домување) со констатирани состојби и неправилности, а во насока на 

транспарентно работење на Дирекцијата, кои се дадени во прилог 1 на овој Извештај. 

Прекршочна постапка - поднесени се четири барања за поведување на 

прекршочни постапки до Комисијата за одлучување по прекршок при Дирекцијата за 

заштита на личните податоци. 

Управни спорови Во 2016 година за 16 предмети се водат управни спорови 

пред Управен суд и 3 жалбени постапки се водат пред Виш управен суд.  

3. ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР 

 

Во Централниот регистар на збирки на лични податоци при Дирекцијата до 

31.12.2016 година регистрирани се вкупно 189 контролори и 441 збирка на лични 

податоци. Пријавени се вкупно 197 офицери за заштита на личните податоци. 

Поднесени се вкупно 50 барања и 56 известувања и тоа за: 

 50 поднесени барања за ресетирање на параметрите за најава во системот на Централниот 

регистар на збирки на лични податоци 

 22 поднесени известувања за промена на офицерите за заштита на личните податоци 

 2 барања за известување на обработка на личните податоци. 

 8 поднесени известувања за трансформација и промени кај контролорите. 

 24 поднесени известувања за ажурирање на постојните пријавени збирки на личните 

податоци во Централниот регистар на збирки на лични податоци. 
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4. ОБУКИ  

 

Во текот на 2016 година беа организирани и спроведени вкупно 33 обуки, од 

кои 30 обуки за обезбедување тајност и заштита при обработката на личните податоци 

и три сертифицирани обуки за дигитална безбедност на компјутерски корисници - 

CSCU (Certified Secure Computer User).  

На обуките присуствуваа 462 учесници, од кои 422 учесници на обуките за 

тајност и заштита на личните податоци и 40 учесници на Сертифицираните обуки за 

дигитална безбедност на компјутерски корисници - CSCU (Certified Secure Computer 

User) наменети за претставници од Народна банка на Република Македонија. 

 

 

 

 

Вид на правно лице Бр.на 

контролори 

Бр.на      

збирки 

Акционерско друштво (АД) 6 31 

Државен орган 2 19 

Друштво со ограничена одговорност 

(ДОО) 

43 99 

Друштво со ограничена одговорност од 

едно лице (ДООЕЛ) 

89 149 

Единица на локалната самоуправа / 1 

Здравствена установа 10 46 

Здружение на граѓани 1 / 

Јавна служба 4 5 

Јавно претпријатие 2 16 

Културна установа 2 1 

Образовно-воспитна 6 14 

Орган на државна управа 1 / 

Образовно-научна установа 4 18 

Лице кое врши јавни овластувања 

утврдени со закон 

6 10 

Останати комори и деловни здруженија 8 12 

Подружници и претставништва на 

странски друштва 

/ 1 

Трговец - поединец 2 1 

Установа која врши јавна дејност 3 18 

Учесници од контролори од јавниот сектор 157 

Учесници од контролори од приватниот сектор 265 

Вкупно 422 
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Учесниците на обуките беа претставници од над 270 различни контролори. 

Модул Област Број на обуки  Број на учесници 

1. Образование 1 5 

2. Здравство 3 38 

3. Финансии, банкарство, инвестициски 

фондови и брокерски друштва 

1 10 

4. Електронски комуникации 1 8 

5. Администрација 5 105 

6. Економија 3 24 

7. Правосудство 1 11 

8. Трговија 2 18 

9. Домување 1 17 

10. Катастар 4 74 

11. Обука за офицери за заштита на личните 

податоци од различни области 

4 56 

12. Лотарија и игри на среќа 1 14 

13. Авто школи 3 42 

Вкупно  30 422 

 

Обуки во Академијата за судии и јавни обвинители  

Претставници од Дирекцијата, во својство на предавачи, беа на две советувања 

за заштита на личните податоци во Академијата за судии и јавни обвинители. Првото 

советување беше наменето за судството (основни судови, апелациони судови и 

Врховниот суд на Република Македонија, како и управни судови – Управниот суд на 

Република Македонија и Вишиот управен суд),  а второто советување за јавните 

обвинителства во Република Македонија. 

     5. МИСЛЕЊА 

 

Во текот на 2016 година Дирекцијата постапи и во целост одговори во насока 

на давање стручни мислења по однос на материјали, предлог закони, подзаконски 

акти и други прописи кои се на кој било начин поврзани со заштитата на личните 

податоци. Воедно, одговори и на барањата на контролорите за мислење по однос на 

подзаконските акти и нивната документација. Во таа насока Дирекцијата издаде: 
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 Стручни мислења по материјали, предлог закони, подзаконски акти и други предлог 

прописи поврзани со заштита на личните податоци согласно Деловникот за работа 

на Владата на РМ – 16 

 Мислења за усогласеноста на документацијата за технички и организациски мерки 

доставена од страна на контролорите со одредбите на ЗЗЛП - 94 

 Мислења по однос на примената на прописите за заштита на личните податоци по 

барање на контролорите по различни основи – 65 

 Укажувања кога за одредени неправилности во обработката на личните податоци 

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

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

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

прописите за заштита на личните податоци – 17 

 Одобренија за обработка на биометриски податоци, потребни за потврда на 

идентитетот на субјектот на лични податоци, а по претходно доставено барање за 

добивање на одобрение од страна на контролорите – 2 

 Во Прилог 2 на овој извештај е даден Списокот на материјали, предлог закони, 

подзаконски акти и други прописи по кои е дадено мислење од страна на Дирекцијата.  

 Во текот на извештајниот период Дирекцијата констатира слаб напредок во 

процесот на усогласување на секторската легислатива со Законот за заштита на 

личните податоци поради честите измени на законите кои се спроведуваа по скратена 

постапка при што доследно не се применуваа одредбите од членот 68 став 1 од 

Делевникот за работа на Владата на Република Македонија, односно непочитување на 

обврската за доставување на материјали, предлог закони, подзаконски акти и други 

прописи кои се на кој било начин поврзани со заштитата на личните податоци до 

Дирекцијата од страна на предлагачите (министерствата и другите органи). Покрај ова, 

друг момент е непостапувањето на министерствата и другите органи при 

конципирањето на законските и подзаконските решенија, а според дадените мислења, 

укажувања, препораки, како и спроведените инспекциски надзори од страна на 

Дирекцијата. 

6.ПРЕТСТАВКИ  

 Во текот на 2016 година примени се вкупно 359 претставки. Од вкупниот број 

на подносители – 287 се физички лица, а 72 се правни лица. Претставки добиени по 

писмен пат - вкупно 120, а по електронски пат - вкупно 239.  

Примените претставки се издвоени по области: 

Соц. мрежи (ФБ лажни профили) - 145 
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Социјални мрежи (ФБ хакирани) - 33 

Социјални мрежи - 73 

Државна управа - 66 

Телекомуникации - 5 

Видео надзор - 13 

Интернет- 4 

Електронски комуникации - 1 

Економија - 2 

Правосудство - 1 

Е-маил - 1 

Банкарство - 1 

Директен маркетинг - 3 

Здравство - 2 

Новинарско прашање - 6 

Сообраќај - 2 

Вработување (работни односи) - 1 

 

 

 

 

7. ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ ВО ДРУГИ ДРЖАВИ  

 

Вкупно 8 пријави за пренос на лични податоци во земји членки на ЕУ се 

доставени до Дирекцијата за заштита на личните податоци и вкупно 9 барања за 

пренос во други држави.  

Пријави за пренос во земји членки на ЕУ  

Сектор Земја Број на пријави 

Банкарство  Бугарија 1 

Осигурување Словенија 1 

Телекомуникации Австрија 

Словенија 

Хрватска 

Бугарија 

4 

Производство Бугарија 1 

Трговија Велика Британија 1 

ВКУПНО   8 

 

Барања за пренос на лични податоци во други земји  
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8. ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА   

Во рамки на комуникациите со јавноста, Дирекцијата ја продолжи својата 

соработка со дневниот весник „Нова Македонија“, каде што се објавуваат одговори на 

поставени прашања од граѓани во печатеното издание на весникот секој понеделник. 

Во изминатата година беа објавени 29 текстови.  

Неколку гостински текстови беа објавени во „Лице в лице“, на www.fakulteti.mk, 

како и во списанијата за деца „Другарче“, „Развигор“ и „Наш Свет“.  

Продолжи соработката со Македонското Радио - Радио Скопје з  во ноември 

2015 година и се одвива на неделна основа, во форма на гостувања во утринската 

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

областа на заштитата на личните податоци.Беа реализирани вкупно 35 гостувања.  

Беа одговорени вкупно 32 новинарски прашања од повеќе медиуми и по 

различни области/прашања од интерес од кои ги издвојуваме: 

 Злоупотреба на личните податоци на социјалните мрежи  

 Објава и обработка на матичен број на граѓанинот 

 Злоупотреба на личните податоци на јавни личности и/или функционери/политичари 

 Заштита на личните податоци во Избирачкиот список 

 Објава на списоци со лични податоци/нето должници на веб страна 

 Лични податоци на малолетници  

 Злоупотреба на лични податоци во градинки/детска заштита  

 Објава на снимки од прислушкувани разговори на интернет  

 Видео –надзор и снимки во работни простории  

 IP адресите како личен податок,  

 Заштита на граѓаните од објава на нелегални снимки на интернет,  

област Број на 

поднесени 

барања 

Земја Одобрени Одбиени Запрена  

постапка 

Во постапка 

Банкарство 1 САД / 1 /  

Производство 3 САД 1 / / 2 

Телекомуникации 1 САД, Нов 

Зеланд, 

Израел и 

Сингапур 

/ / / 1 

Маркетинг 1 САД / / / 1 

Трговија 1 Србија / / 1 / 

Религија 2 САД 2 / / / 

 ВКУПНО 9 

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=2116851595&id=10&setIzdanie=23674
http://www.fakulteti.mk/
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 Објава на лични податоци на списоци од ДИК, итн.  

Гостувања по медиуми – вкупно 5, од кои 4 на македонски и 1 на медиум на албански 

јазик.  

Медиуми  Бр. на прилози 

Печатени медиуми (објавено) 64 

Телевизија (гостувања+интервјуа)  7 

Радио (гостувања) 35 

Интернет портали (press clipping) 85 

Вкупно  191 

9. ИНИЦИЈАТИВИ И СОРАБОТКА СО ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ  

 

По повод одбележување 11 години постоење на 22 јуни, Дирекцијата 

организираше ОТВОРЕН ДЕН.  

Во соработка со здружението на граѓани „Младински Образовен Форум“ беше 

одржана еднодневна работилница за правото на приватност и правото на заштита на 

личните податоци во областите: работни односи, образование и социјалните мрежи и 

дискутираа на темите.  

На покана на здружението на граѓани „Отворете ги прозорците“,во СУГС 

„Никола Карев“ беше организирана работилница за лица со попреченост, каде што 

заедно и инклузивно со средношколците од „Час по приватност“ работевме на теми: 

безбедно користење на интернет, сајбер насилство и подготовка на препораки, со цел 

поддршка на Европската кампања за дигитално вклучување - Get Online Week 2016.  

Дирекцијата заедно со здружението на граѓани „Младите можат“ организираше 

предавање на тема: „Сајбер насилство и заштита на личните податоци.“ Учество земаа 

средношколци од училишта при Град Скопје, каде што заедно со предавачите работеа 

на дефинирање на сајбер насилството, механизми за пријава и мерки за надминување, 

особено во училишна средина. 

„Час по приватност“ - во Струмица, Дирекцијата организираше дводневна 

обука за средношколците од осум средни училишта на Град Скопје за развивање на 

иницијативи за борба против говор на омраза и заштита на правото на приватност. 

Активноста е со поддршка на Мисијата на ОБСЕ во Скопје, а се изведува во рамки на 

проектот „Час по приватност“. Исто така, во рамките на Проектот „Час по приватност" 

истиот се одржа во средното училиште СУГС "Никола Карев" каде што 

средношколците беа запознати со правата и обврските согласно Законот за заштита на 

личните податоци, зошто е важен ЕМБГ, кога се поставува видео надзор, итн. 
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Понатаму, се одржа обука за координативното тело на професори од Проектот „Час по 

приватност“ од каде ќе произлезе и Истражување за потребите за обуки на наставниот 

кадар во средно образование за теми од областа на заштита на личните податоци, 

борба против говор на омраза и безбедно на интернет. 

 

Одбележување на „28 јануари“ – Европскиот ден на заштита на личните 

податоци  

Денот за заштита на личните податоци денеска се слави глобално и надвор од 

Европа е познат и како „Ден на приватноста“. Поради важноста на овој ден, 

Дирекцијата се одлучи да го промовира ИПА проектот „Поддршка за пристап до 

правото на заштита на лични податоци”.  

10. БАРАЊА ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН 
КАРАКТЕР  

 

Во 2016 година до Дирекцијата беа поднесени вкупно шест барања за слободен 

пристап до информации од јавен карактер, за кои во законски предвидениот рок е 

постапено по сите барања.  

На пет од барањата беше позитивно одговорено, односно Дирекцијата беше 

имател на бараната информација, а за едно барање, еден дел од барањето беше 

препратено до Управниот суд на Република Македонија на надлежност и постапување, 

за што до подносителот беше доставено соодветно известување, додека за останатиот 

дел од барањето до подносителот беше доставено известување дека е во тек жалбена 

постапка пред Вишиот управен суд на Република Македонија и дека предметот со сите 

списи, вклучително и Решението на Дирекцијата се доставени до Управниот суд на 

Република Македонија. Овие барања се однесуваа на информации поврзани со: 

 постапкa за јавна набавка;  

 доставување на копија од решение со анонимизирани податоци;  

 број на претставки од граѓани во текот на претходната година, во колку случаи е извршен 

инспекциски надзор по сопствена иницијатива и во колку случаи е утврдена повреда на 

Законот за заштита на личните податоци и 

 примери на злоупотреба на матичен број пред институции во Република Македонија, во кој 

степен и кои се најкарактеристични примери доколку ги има и информација дали промената 

на законодавството за матичен број би значело приближување до законoдавството на ЕУ.  

 Во текот на извештајниот период, а во рамки на тековниот ИПА Проектот за 

поддршка на правото за заштита на личните податоци, се одржаа три регионални 

работилници за промоција на правото за слободен пристап до информации од јавен 
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карактер и правото на заштита на лични податоци, на кој учествуваа претставници од 

двата надлежни субјекта, како и офицери за заштита на личните податоци.  

11. ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ   

 

Во текот на 2016 година во Дирекцијата беа вработени 23 административни 

службеници од кои на еден административен службеник во текот на извештајниот 

период му престана работниот однос.  

 Вработените од Дирекцијата во текот на 2016 година учествуваа на повеќе 

обуки, спроведени преку ИПА Проектот, како и преку Секретаријатот за европски 

прашања и тоа:  

 Обука за заштита на личните податоци во изборна кампања -17 лица  

 Обука за новата регулатива за заштита на личните податоци – 18 лица  

 Системот на заштита на личните податоци во органите за спроведување на законот – 13 

лица 

 Обука за CAF (Common Assesment Framework) – општа рамковна анализа – 9 лица  

 Обука за спроведување функционална анализа – 16 лица  

 Тим билдинг и комуникациски вештини – 22 лица  

 Обука за транзиција на ISO9001:2008 во новата верзија ISO9001:2015 – 22 лица  

 Обука за интерни аудитори по новата верзија ISO9001:2015 – 4 лица  

 Хармонизација и техники на транспозиција – 2 лица  

 Improving Negotiation Skills for Accessing Process – 2 лица  

 Научете сè за Facebook – 17 лица  

12. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА  

 

Една од надлежностите на Дирекцијата е и да ја претставува Република 

Македонија и да учествува во работата на меѓународните организации и институции за 

заштита на личните податоци.  

 НПАА – национална програма за усвојување на правото на ЕУ 

Во рамки на континуирано ажурирање на состојбата во однос на примена и 

усвојување на правото на Европската унија, Дирекцијата ги реализираше целите 

дефинирани во Поглавјето 3.23 - Правосудство и фундаментални права од 

Националната програма за усвојување на правото на Европската унија (НПАА) 

планирани за 2016 година што се однесуваат на заштитата на личните податоци. 

Истото подразбира отпочнување со: 

http://www.dzlp.mk/mk/node/3132


Дирекција за заштита на личните податоци 

19 

 

 Подготовка на нова Стратегија за заштита на личните податоци во Република 

Македонија за периодот 2017-2022 година; 

 Отпочнување на подготовка на Комуникациска стратегија за периодот 2017- 2022 

година; 

 Подготвена е работна верзија на измени и дополнувања за Законот за заштита на 

личните податоци во насока на зајакнување на функциите на Дирекцијата за 

заштита на личните податоци и  надзорот; 

 Ажурирање на документот и дополнување со период за една година; 

 ревизија/пресек на спроведените активности во рамки на Акцискиот план за 

имплементација на Стратегијата за заштита на лични податоци 2012-2106;  

 

Поткомитет за правда, слобода и безбедност  

Во однос на 11-от состанок на Поткомитетот за правда, слобода и безбедност 

што се одржа во Скопје на 2-3 март 2016 година, беа презентирани состојбите со 

заштита на личните податоци по добиениот извештај од Прибе, како и преземените и 

планираните активности кои треба да се преземат заради надминување на 

констатираните   состојби во наведениот извештај. Имено, работната група од 

Дирекцијата ја информираше делегацијата на Поткомитетот за:  

 изборот на нов директор (поради изминатиот прв мандат на претходниот директор);  

 подготвениот план за обуки за надзори во Министерствоto за внатрешни работи – Управа за 

безбедност и контраразузнавање и телекомуникацискиот сектор;  

 подготовката за отпочнување на надзори во Министерство за внатрешни работи - Управа за 

безбедност и контраразузнавање (јуни–јули 2016) и телекомуникацискиот сектор во 

последниот квартал од 2016 година; 

 текот на подготовката на измени и дополнувања на Законот за заштита на личните 

податоци преку кој ќе се обезбеди зајакнување на независниот статус на Дирекцијата од 

политичко и влијание на лоби групи од различни свери; 

 Дирекцијата е вклучена во Планот за реформски приоритети на Република Македонија и ги 

почитува насоките и утврдените рокови; 

 Дирекцијата во целост е во тек со работата на Article 29 WP (учествува во работата и го 

следи процесот на подготовката на новата Регулатива на ЕУ за заштита на физичките лица 

во поглед на обработката на личните податоци и движењето на таквите податоци). 

Во заклучоците на Поткомитетот, во делот за заштита на податоците, беше 

утврден заклучокот дека: „треба да се обезбеди независноста на Дирекцијата за 

заштита на личните податоци и нејзината можност да постапува, ослободена од 

политички притисок“. Воедно беа подготвени материјали од областа на заштитата на 

лични податоци како пропратна документација за дадените наводи од Дирекцијата.   
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Меѓуресорско тело за човекови права - во рамки на експертската работна 

група претставник од Дирекцијата зеде учество на неколкуте меѓусекторски 

работилници што се одржаа во врска со следењето и спроведувањето на препораките 

од извештаите за Република Македонија за заштита на човековите права.  

Следење на европската легислатива за заштита на личните податоци 

Европскиот парламент и Советот на Европската унија на 27 април 2016 година 

ја донесоа Регулативата (ЕУ) 2016/679 за заштита на физичките лица во поглед на 

обработката на личните податоци и движењето на таквите податоци и за укинување на 

Директивата 95/46/ЕК, со што се отворени реформските процеси на заштита на 

личните податоци во земјите членки на ЕУ.  Регулативата е со транзиционен период од 

2 години и ќе отпочне со примена од 25 мај 2018 година. 

Воедно, редовно во телата и органите на ЕУ, но и на Советот на Европа, се 

разговараше и за новите механизми и инструменти кои треба да се имплементираат од 

страна на националните законодавства и да бидат компатибилни со глобализацијата, 

со дигиталниот развој и потребата од заштита на приватноста. Реформскиот пакет 

покрај Регулативата за заштита на личните податоци ја опфаќа и Директивата за 

заштита на личните податоци за секторите полиција и кривична правда. Истата ќе се 

фокусира на зајакнување на правата на физичките лица, зајакнување на внатрешниот 

пазар на ЕУ, обезбедување поголем фокус на спроведувањето, рационализирањето на 

меѓународните трансфери на лични податоци и воспоставување на глобални 

стандарди за заштита на податоците. Во текот на 2016 година беше утврден  

документот EU –U.S. Privacy SHIELD framework principles issued by the U.S. department 

of commerce, кој ќе биде новата основа за пренос на личните податоци на граѓаните од 

ЕУ во САД. Република Македонија исто така отпочна со барањата за исполнување на 

условите од  EU –U.S. Privacy SHIELD документот при одлучувањето по поднесените 

барања за пренос на личните податоци од Република Македонија во САД и 

издавањето на одобренијата за пренос на личните податоци од Република Македонија 

во САД.   

Работна Група 29 (Article 29 Working Party) 

Дирекцијата има статус на набљудувач во Работната Група 29 (РГ 29) и 

учествува во работењето на ова исклучително важно тело за заштита на приватноста. 

Претставници на Дирекцијата поради ограничените финасиски ресурси учествуваа на 

една од работните средби на РГ 29 кога се финализираше EU-U.S. Privacy shields 

документот и се расправаше за потребата од работа во подгрупи заради подготовка на 

водичи по области на Регулативата за заштита на физичките лица во поглед на 

обработката на личните податоци и движењето на таквите податоци. Од особен 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://dzlp.mk/mk/node/76
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
http://www.dzlp.mk/mk/node/2928
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интерес е редовното присуство и активното учество на сите состаноци на РГ 29 за да 

се постигне тековно следење на новините за пристапот кон транспонирањето на 

новата легислатива за заштита на личните податоци на Европската Унија, во 

националното законодавство.  

Учества на настани и конференции  

1. 22-23 ноември 2016, Берлин - Учество на 60-та конференција на 

Меѓународната работна група за заштита на личните податоци во областа на 

телекомуникациите – претставник од ДЗЛП континуирано зема учество на оваа 

конференција каде што се дискутираа прашања за приватност во е-учење, користење 

на биометриски податоци за автентикација, одговорност во контекст на надградба за 

софтвер, прашања поврзани со Гугл, следење преку интернет, итн.  

2. 12-13 април 2016, Брисел – учество на 105-от состанок на Работната група 29 

– Article 29 Working Party – претставник од ДЗЛП  зема учество. Носечка тема на 

состанокот беше адекватноста за Privacy Shield – договорот потпишан меѓу САД и ЕУ, 

последиците од преносот на податоци, како и известување за отпочнување со 

дискусии за клучните одредби од Регулативата (ЕУ) за кои е неопходно да се изготват 

водичи.  

3. 25-27 мај 2016, Будимпешта – учество на генералниот секретар на ДЗЛП на 

Пролетна конференција за заштита на личните податоци каде што се дискутираше 

Регулативата за заштита на личните податоци, практични импликации за 

националните легислатори, итн.  

4. 28.03-04 април 2016, Будимпешта - учество на претставник од ДЗЛП на 

меѓународна конференција -Механизми за борба против говор на омраза на интернет и 

Кампањата „Не мрази“ на Совет на Европа.  

5. 05-07 јули 2016, Љубљана, - учество на генералниот секретар на состанок на 

PCC SEE „Friends of Chairmanship Group“ on Data Protection  

6. 05-08 декември 2016, Љубљана - учество на генералниот секретар на 

состанок на PCC SEE „Friends of Chairmanship Group“on Data Protection 

7. 12-15 октомври 2016, Подгорица – учество на претставници од ДЗЛП на 

практична работилница за постапување по случаи (Case Handling Workshop) каде што 

се разгледуваа искуствата на повеќе земји по однос на барања за правото на пристап, 

постапување со неархивирани барања по устен пат, прекуграничен пренос на 

податоци, итн.  

8. 27-28 јануари 2016, Приштина – учество на претставници од ДЗЛП на настан 

по повод одбележувањето на денот на заштита на личните податоци „28 јануари“ на 
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регионална конференција на тема „Алтернативи за јакнење на приватноста“, во 

организација на Националната агенција за заштита на личните податоци на Република 

Косово.  

9. 29-30 јуни 2016, Приштина – учество на заменик директор и претставник од 

ДЗЛП на настан по повод одбележување на 5-годишнина од воспоставувањето на 

Националната агенција за заштита на личните податоци на Република Косово на тема: 

„Privacy Guarantees – an accomplished right“.  

10. 10-12 мај 2016, Сараево – учество директорот на ДЗЛП на 18-от состанок на 

органите за заштита на личните податоци од Централна и Југоисточна Европа –

CEEDPA кои во континуитет ја следат работата и даваат придонес кон дискусиите за 

најдобри пракси од областа. 

11. 14-18 јуни 2016, Стразбур – учество на генерален секретар и претставник 

од ДЗЛП на состанок на поткомитетот за заштита на личните податоци CAHDATA и 

учество на Меѓународната конференција на тема: „Конвенцијата 108 – од Европска 

реалност до глобален договор“  

12. 11-13 април 2016, Софија – учество на генерален секретар и претставници 

од ДЗЛП на Транснационален состанок од проектот “Innovative postgraduate 

programme: Addressing market needs and pioneering new delivery modes” под програмата 

Еразмус +, Клучна акција 2: Соработка за иновација и размена на добри практики  

13. 18-22 јули 2016, Варшава – учество на генерален секретар и претставници 

од ДЗЛП на Транснационален состанок од проектот “Innovative postgraduate 

programme: Addressing market needs and pioneering new delivery modes” под програмата 

Еразмус +, Клучна акција 2: Соработка за иновација и размена на добри практики 

14. 28-30 октомври 2016, Виена – учество на претставник од ДЗЛП на 

меѓународна конференција „CPC – Claud Privacy Check, Data Privacy Compliance каде 

што беше разгледана алатката за контрола на заштитата на личните податоци при 

нивна обработка во облак. 

15. 16-22 октомври 2016, Мароко – учество на директорот на меѓународната 

конференција за заштита на приватноста каде што се дискутираа новите предизвици 

од Pirvacy Shield, новата ЕУ регулатива за заштита на личните податоци, 

технолошките иновации кои водат кон намалување на степенот на приватноста, 

заштитата на личните податоци во образованието, итн.  
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13. ПРОЕКТИ И СТРАНСКА ПОМОШ 

 

Набавка на опрема за Дирекцијата  

На 31 октомври 2016 година започна да се спроведува проектот „Набавка на 

опрема за Дирекцијата за заштита на личните податоци”. Во рамки на проектот се 

набави ИКТ опрема (хардвер и софтвер) за да се модернизира работата на 

Дирекцијата и да се подобрат е-услугите кон граѓаните и контролорите на збирки на 

личните податоци. Проектот е финансиски поддржан од Европската Унија во рамки на 

ИПА ТАИБ 2012 програмата, а се имплементира во период од 7 месеци. 

Поддршка за пристап до правото на заштита на личните податоци  

Во тек е проектот „Поддршка за пристап до правото на заштита на лични 

податоци”, што се финансира од ИПА ТАИБ 2012 програмата. Основната цел на 

проектот е да се подобри заштитата на лични податоци во Република Македонија 

согласно ЕУ легислативата преку следниве три компоненти: 

Компонента 1 - Имплементација на Стратегијата за заштита на лични податоци 

(2012-2016) и развој на нова Стратегија (2017-2022) 

Компонента 2 - Јакнење на капацитетите за понатамошна имплементација на 

Законот за заштита на личните податоци и подорување на соработката со 

контролорите  

Компонента 3 - Имплементација на ИТ стандарди и стандарди за приватност.  

 Во рамки на овој проект одржани се 17 работилници и обуки на национално 

ниво и 3 работилници на регионално ниво со вкупно 728 учесници, односно офицери за 

заштита на личните податоци и претставници од контролори.   

Проект: Иновативна постдипломска програма – задоволување на 

пазарните потреби и воведување пионерски начини на реализирање под 

програмата Еразмус+, Клучна акција 2: Соработка за иновација и размена 

на добри практики. 

Во тек е реализација на проектот „Иновативна постдипломска програма – 

задоволување на пазарните потреби и воведувње пионерски начини на реализирање,” 

што се финансира од Еразмус+ програмата на Европската Комисија. Проектот се 

реализира во соработка со органите за заштита на личните податоци на Република 

Бугарија и Полска, како и Универзитет за информатички науки и технологии „Св. 

Апостол Павле“ Охрид и Универзитетот од Лоџ (Полска). Основна цел на проектот е 

воведување на нова програма на мастер студии кои ќе бидат воспоставени во рамки 
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на Универзитетот за информатички технологии и науки „Св. Апостол Павле“ од Охрид, 

а ќе бидат во доменот на заштитата на личните податоци. 

 Норвешки проект  

На 02/03 февруари, во амфитеатарот на ФИНКИ, се одржа годишен форум за 

заштита на личните податоци, каде што учество земаа експерти од земјата, 

претставници на Норвешкиот орган за заштита на личните податоци, како и 

претставници од органите за заштита на личните податоци од земјите од Западен 

Балкан каде имаа можност да дискутираат за Cloud Computing  и Cyber Security.  Овој 

Форум е дел од проектот „Континуирана поддршка за унапредување на системот за 

заштита на лините податоци кој се имплементира во Дирекцијата, а е поддржан од 

Министерството за надворешни работи на Кралството Норвешка.  На истиот се 

промовира нова алатка – веб страница www.DeleteMe.mk, со која на граѓаните им се 

овозможи на ефикасен, ефективен и транспарентен начин да се справат со 

нарушување на приватноста при користењето на социјалните мрежи. 

Проектот „Заштитата на лични податоци и медиумите”  

Овој проект започна на 12 декември 2016 година и се финансира преку ИПА 

ТАИБ 2012 програмата. Проектот ќе придонесе за поефикасна имплементација на 

правото на приватност и заштита на личните податоци водејќи сметка и за правото 

на слобода на изразување и информирање. Проектот ќе помогне да се разберат и 

подобрат стандардите за заштита на лични податоци како и да се креира алатка за 

усогласеност на медиумите со принципите за заштитат на лични податоци. 

Проектот ќе се имплементира преку следниве компоненти: 

Компонента 1: Проценка на почитувањето на принципите за заштита на лични 

податоци од страна на медиумите; и 

Компонента 2: Подобрување на стандардите и етичките правила за заштита на 

лични податоци од страна на медиумите. 

Друга странска помош  

TAIEX експертска мисија за приватноста на работно место – во ноември 2016 

година во просториите на Дирекцијата се одржа експертска мисија, каде што заедно со 

експерти од Шпанија и Ирска, експертите од Дирекцијата елаборираа и разменија 

искуства за обврските на контролорите и правата на граѓаните за заштита на личните 

податоци на работно место.   
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14. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ  

 

Реализација на буџетот за 2016 година – СМЕТКА тип 637 

Завршната сметка за 2016 година за сметката 637 на Дирекцијата е прифатена на 

17.02.2017 година со следните показатели: 

 денари 

Вкупен буџет за 2016 година 19.688.000,00 

Остварен вкупен приход (трансфери од Буџетот на РМ) 18.540.858,00 

Остварени вкупни трошоци 18.540.858,00 

Нето вишок на приходите - добивка пред оданочување 0 

Данок од вишокот на приходите – добивката 0 

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

Од вкупниот одобрен буџет на Дирекцијата за 2016 година во износ од 

19.688.000,00 денари, реализирани се 94,17%, односно 18.540.858,00 денари. Во однос 

на структурата на Буџетот со сите одобрени пренамени на средства во текот на 2016 

година, 15.818.000,0 денари или 80,34% од средствата се однесуваат на основни плати 

и придонеси за социјално осигурување, a 3.870.000,00 денари или 19,66% од 

средствата се однесуваат на стоки и услуги. 

 

 

Завршната сметка за 2016 година за сметката од типот 631 на Дирекцијата е 

прифатена на 17.02.2017 година со следните показатели: 

 денари 

Вкупен одобрен Буџет за 2016 година 4.800.000,00 

Приходи пренесени од претходна година 591.278,00 

Остварен вкупен приход 954.269,00 

Остварени вкупни трошоци 422.389,00 
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Нето вишок на приходите - добивка пред оданочување 1.123.158,00 

Данок од вишокот на приходите – добивката 0,00 

Нето вишок на приходите – добивка за пренос во наредната година 1.123.158,00 

 

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

контролори и обработувачи на лични податоци во текот на 2016 година оствари приход 

од 954.269,00 денари. 

Од вкупниот одобрен буџет на проектирани приходи на Дирекцијата за 2016 

година во износ од 4.800.000,00 денари, реализирани се 8,8% односно 422.389,00 

денари. Во однос на структурата на одобрениот буџет 95,83% или 4.600.000,00 денари 

од средствата се однесуваат на стоки и услуги, a 4,17 % или 200.000,00 денари од 

средствата се однесуваат на капитални расходи. 

 

Завршната сметка за 2016 година за сметката од типот 785-17 на Дирекцијата е 

прифатена на 17.02.2017 година со следните показатели: 

 денари 

Приходи пренесени од претходна година 1.133.185,00 

Остварен вкупен приход 1.133.185,00 

Остварени вкупни трошоци 1.079.273,00 

Нето вишок на приходите - добивка пред оданочување 53.912,00 

Данок од вишокот на приходите – добивката 0,00 

Нето вишок на приходите – добивка за пренос во наредната година 53.912,00 

 

Дирекцијата по основ на договор за донациja со Норвешкото министерство за 

надворешни работи, во текот на 2016 година оствари вкупен приход од 1.133.185,00 

денари, како прилив се пренесени од 2015 година по основ на договорот МАК-14-0014, 
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за реализација на проектот „Континуирана поддршка за унапредување на системот за 

заштита на личните податоци“. 

Од вкупните приходи на располагање по основ на договорот за 2016 г. 

реализирани се 95,24%, односно 1.079.273,00 денари. Во однос на структурата на 

користењето на средствата, 95,42% или 1.029.850,00 денари од средствата се 

однесуваат на стоки и услуги, а 4,58% или 49.423,00 денари се однесуваат на 

капитални расходи. 

 

Завршната сметка за 2016 година за сметката од типот 785-21 на Дирекцијата е 

прифатена на 17.02.2017 година со следните показатели: 

 денари 

Остварен вкупен приход 992.671,00 

Остварени вкупни трошоци 306.432,00 

Нето вишок на приходите - добивка пред оданочување 686.239,00 

Данок од вишокот на приходите – добивката 0,00 

Нето вишок на приходите – добивка за пренос во наредната година 686.239,00 

 

Дирекцијата за реализација на проктот „Innovative postgraduate programme: 

Addressing market needs and pioneering new delivery modes” под програмата Еразмус+, 

Клучна акција 2: Соработка за иновација и размена на добри практики по основ на 

Договор за проектна соработка бр.16-169/2 од 21.01.2016 година помеѓу Дирекцијата и 

Универзитетот за информатички науки и технологии Св.Апостол Павле Охрид, во текот 

на 2016 година оствари вкупен приход од 992.671,00 денари. 

Од вкупните приходи на располагање по основ на договорот за 2016 година 

реализирани се 30,87%, односно 306.432,00 денари. Во однос на структурата на 

користењето на средствата, 100% од средствата се однесуваат на стоки и услуги. 
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ПРИЛОГ 1 
 

Енергетика  

  Најголемиот дел од вонредните инспекциски надзори (вкупно 40) се спроведоа 

во областа на снабдувањето со топлинска енергија и тоа во однос на обработката на 

личните податоци од страна на снабдувачите на топлинска енергија. Од направената 

анализа на поднесените иницијативи и барања за утврдување на повреда на правото 

за заштита на личните податоци се заклучи дека станува збор за подносители кои 

сметаат дека им се злоупотребени нивните лични податоци за изработка на фактури за 

надоместок на топлинска енергија за фиксен дел, при што плаќале услуга што не ја 

користат. За сите предмети заеднички е фактот што сите подносители сметаат дека не 

спаѓаат во групата на потрошувачи на топлинска енергија и соодветно на тоа сметаат 

дека нивните лични податоци не треба да се користат, однонсно обработуваат за 

изготвување на фактури за топлинска енергија. 

Притоа, од поднесените барања за утврдување на повреда на правото за 

заштита на личните податоци и иницијативи за вршење на инспекциски надзор, 

констатирано е следното:  

За сите предмети заеднички е фактот што сите подносители сметаат дека не 

спаѓаат во групата на „потрошувачи на топлинска енергија“ и соодветно на тоа нивните 

лични податоци не треба да се користат за изготвување на фактури за топлинска 

енергија. Имајќи го предвид фактот дека Дирекцијата нема надлежност да одлучува за 

односи од имотно - правен карактер (должничко - доверителски односи), ниту пак во 

предметите да ја коментира уставноста на законите и уставноста и законитоста на 

подзаконските акти, туку да одлучува дали во конкретни случаи е постапено спротивно 

на прописите за заштита на личните податоци, додека граѓанскиот суд е надлежен да 

одлучува дали подносителите се корисници на топлинска енергија, односно дали се 

исклучени потрошувачи, евидентно е дека во поголемиот број на предмети каде што се 

поведени граѓански постапки се појави претходно прашање како институт согласно 

Законот за општата управна постапка, за чие што решавање е надлежен суд, поради 

што дел од постапките се прекинати.   

Во други случаи пак, барањата се одбиени како неосновани од причини што 

Дирекцијата оцени дека иако Друштвото за снабдување со топлина БАЛКАН ЕНЕРЏИ 

ДООЕЛ Скопје (Друштвото БЕГ) не склучило договор со корисниците, ниту пак тие им 

ги дале своите податоци на Друштвото БЕГ и не дале согласност за нивна обработка, 

согласно одредбите на Законот за заштита на личните податоци Друштвото БЕГ како 

носител на лиценцата за снабдување со топлинска енергија има должност да врши 

фактурирање и наплата на измерената и испорачаната количина на топлинска 



Дирекција за заштита на личните податоци 

30 

 

енергија за која цел врши и обработка на личните податоци што претставува 

обработка на личните податоци заради извршување на работи од јавен интерес и 

исполнување на неговите легитимни интереси не навлегувајќи притоа во имотно – 

правниот карактер на побарувањата од аспект на нивната основаност, за што 

стварната надлежност ја имаат единствено редовните судови во Република 

Македонија.  

 

Домување 

Во 2016 година извршени се редовни инспекциски надзори кај вкупно 30 

контролори на кои им е издадена лиценца за „управител за вршење на дејностите на 

управување со станбени згради“, а при извршувањето на своите активности 

постапуваат согласно прописите за домување.  

Констатирано е дека 6 контролори не вршат обработка на лични податоци и не 

водат збирка на лични податоци за коминтенти (сопственици на посебни делови од 

станбена зграда). Кај останатите 24 контролори најчесто се констатирани следните 

неправилности и повреди: 

 Контролорите немаат доставено известување за обработката на личните податоци 

до Дирекцијата за заштита на личните податоци и во Централниот регистар на 

збирки на личните податоци ги немаат регистрирано збирките со лични податоци 

кои ги водат,  

 немаат определено офицер за заштита на личните податоци,  

 немаат донесено овластувања за лицата кои вршат обработка на личните 

податоци,   

 не водат евиденција за сите лица овластени за вршење обработка на личните 

податоци, 

 Вработените кај контролорите немаат своерачно потпишано Изјави за тајност и 

заштита на обработката на личните податоци,  

 контролорите немаат донесено процедура за правото на пристап и исправка на 

личните податоци на субјектите на личните податоци, 

 немаат изработенo посебен образец за правото на пристап и исправка на личните 

податоци, којшто ќе биде составен дел на оваа процедура, 

 немаат донесено и применето документација за техничките и организациските 

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

 немаат воспоставено посебна евиденција за личните податоци кои се дадени на 

користење,  
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 немаат утврдено рокови за чување на документацијата која содржи лични 

податоци, 

 не вршат уништување на документацијата којашто содржи лични податоци, по 

истекот на рокот на чување на истата, комисиски, со составување на записник,  

 немаат склучено договори со обработувачите (правното лице кое го одржува 

апликативниот софтвер за коминтенти и информатичкиот систем и правното лице 

кое ја пресметува платата на вработените во контролорот), кои ќе содржат 

договорни клаузули за правилата за обработка на личните податоци,  

 не применуваат соодветни организациски мерки за обезбедување на тајност и 

заштита на личните податоци, содржани во досиејата на вработените  

 во досиејата оформени според прописите за домување, односно пристапот до 

истите не е ограничен само на овластени лица,  

 вршат обработка на ЕМБГ на сопствениците на посебни делови во станбената 

зграда (во Изјавата со која се согласуваат/ или не се согласуваат управувањето со 

станбениот објект да премине во надлежност на контролорот) без да имаат 

законски основ, договорот за вршење управувачки работи со кој се уредуваат 

односите на управителот и сопствениците на посебните делови на зграда содржи 

ЕМБГ на овластениот претставник на сопствениците на посебните делови на 

зграда,  

 не применуваат соодветни технички мерки за пристап до компјутерот на којшто се 

обработуваат лични податоци,  

 во однос на податоците кои се обработуваат во апликативните софтвери за 

комитенти Контролорите не прават сигурносни копии на начин и според динамика 

утврдена согласно прописите за заштита на личните податоци, 

 не вршат периодични контроли заради следење на усогласеноста на работењето 

на контролорот со прописите за заштита на личните податоци и со донесената 

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

се преземат при користење на медиумите, периодични контроли над работата на 

администраторот на информацискиот систем, како и периодична проверка при 

рачна обработка на личните податоци,  

 немаат извршено внатрешна контрола на информацискиот систем и 

информатичката инфраструктура, како и на рачната обработка на личните 

податоци со цел да се провери дали постапките и упатствата содржани во 

документацијата за технички и организациски мерки се применуваат и се во 

согласност со прописите за заштита на личните податоци. 
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Економија  

Согласно месечните планови за вршење на инспекциски надзор за месеците 

април и мај 2016 година извршени се редовни инспекциски надзори кај вкупно 5 

контролори од областа економијата. Редовните инспекциски надзори  кај овие 

контролори беа вршени во тимови од по 3/4 инспектори при што констатирани се 

неправилности и повреди во голема мера истите како и во областа „домување“, но 

дополнително и следниве: 

 во досиејата на вработените Контролорите чуваат работнички книшки, изводи од 

матична книга на родени и копии од лични карти без законски основ,  

 не применуваат соодветни технички мерки за пристап до компјутерот на којшто се 

обработуваат лични податоци, во однос на податоците кои се обработуваат во 

апликативните софтвери за комитенти Контролорите не прават сигурносни копии на 

начин и според динамика утврдена согласно прописите за заштита на личните 

податоци, не водат евиденција за секој авторизиран пристап (логови) на 

овластените лица и на администраторот до посебниот апликативните софтвери за 

плата,  

 не вршат периодични контроли заради следење на усогласеноста на работењето 

на контролорот со прописите за заштита на личните податоци и со донесената 

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

се преземат при користење на медиумите, периодични контроли над работата на 

администраторот на информацискиот систем, како и периодична проверка при 

рачна обработка на личните податоци,  

 немаат извршено контроли на информацискиот систем и информатичката 

инфраструктура, како и на рачната обработка на личните податоци со цел да се 

провери дали постапките и упатствата содржани во документацијата за технички и 

организациски мерки се применуваат и се во согласност со прописите за заштита 

на личните податоци,  

 немаат определено администратор на информацискиот систем,  

 немаат воспоставено постапка за идентификација и проверка на авторизираниот 

пристап до сервер салата каде се наоѓаат серверите на кои се инсталирани 

апликативниот софтвер и информациониот систем, односно не водат евиденција за 

овластените лица кои имаат пристап до систем салите, во однос на просторијата во 

која се сместени серверите не применуваат соодветни мерки и контроли за 

намалување на ризикот од потенцијални закани вклучувајќи кражба, пожар, чад, 

вода, прашина, хемиски влијанија и пречки во снабдувањето со електрична 

енергија. 
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  Видео надзор 

 Видео надзорот беше предмет на инспекцискиот надзор како посебна активност 

при што е констатирано дека скоро во сите области во кои се изврши инспекцискиот 

надзор во голема мера се утврдени следните неправилности и повреди:  

 Контролорите немаат донесено акт со кој ќе го уреди начинот на вршење на видео 

надзор или донесениот акт не е во согласност со прописите за заштита на личните 

податоци,   

 немаат поставено известување дека се врши видео надзор или известувањето дека 

се врши видео надзор не ги содржи потребните информации,  

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

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

видео надзор,  

 вршат видео надзор надвор од просторот кој е доволен за исполнување на целите 

за кои што е поставен видео надзорот или со воспоставениот видео надзор е 

опфатен и простор кој не е во функција на исполнување на целите заради кои бил 

поставен,  

 не применуваат соодветни технички мерки за пристап до системот за вршење на 

видео надзор,  

 не водат евиденција за пристапот и увидот до личните податоци обработени преку 

системот за вршење на видео надзорот,  

 немаат обезбедено овластувања за обработка на лични податоци и своерачно 

потпишано Изјави за тајност и заштита на обработката на личните податоци преку 

системот за видео надзор за овластените лица кои имаат пристап до системот за 

видео надзор,  

 немаат склучено договор со обработувачот (правното лице кое го одржува 

системот за видео надзор) кој ќе содржи договорни клаузули за правилата за 

обработка на личните податоци,  

 немаат извршено периодична оценка на постигнатите резултати од системот за 

вршење на видео надзор. 

Кај поголемиот дел од контролорите известено е дека постапиле (во целост или 

делумно) по задолженијата дадени во записниците, а кај три контролори се извршени и 

контролни надзори, при што е констатирано постапување во целост по решенијата од 

инспекцискиот надзор. 
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Студија на случај (видео-надзор) 

До Дирекцијата за заштита на личните податоци е поднесена Иницијатива за 

вршење на инспекциски надзор од страна на физичко лице, со прилог фотографии за 

начинот на поставеност и агол на покриеност на камерите со кои од страна на 

контролорот се врши видео надзорот. 

Во Иницијативата се наведува дека во просториите на контролорот се 

поставени камери при што работниците работеле под постојан видео надзор и се бара 

да се забрани понатамошното набљудување. Постапувајќи по Иницијативата, а по 

основано сомневање на инспекторот за можна повреда на одредбите на Законот за 

заштита на личните податоци, се изврши вонреден инспекциски надзор во тој 

контролор од каде што се констатираа следните повреди:  

 Контролорот преку неколку од камерите, како дел од системот за вршење на видео 

надзор во однос на аголот на покриеност, врши видео надзор надвор од просторот 

кој е доволен за исполнување на целта, односно целите за кои е поставен;  

 Контролорот и покрај фактот што врши видео надзор нема донесено Правилник со 

кој ќе го уреди начинот на вршење на видео надзор;  

 Контролорот нема истакнато известување дека се врши видео надзор;  

 Контролорот не применува соодветни технички и организациски мерки за пристап 

до системот за вршење на видео надзор; 

 Контролорот не ги известил вработените за вршењето на видео надзорот во 

неговите службени простории. 

 По утврдување на повредите контролорот беше задолжен од страна на 

инспекторот во дадени рокови да ги отстрани истите и писмено да ја извести 

Дирекцијата за заштита на личните податоци, како и да достави доказ за преземените 

дејствија. Контролорот во целост постапи по барањата од страна на инспекторот и во 

целост се отстранети повредите.   
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ПРИЛОГ 2 
  

Список на материјали, предлог закони, подзаконски акти и други прописи по кои е дадено 

мислење од страна на Дирекцијата. 

1. Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за катастар со недвижности, 

2. Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на корупцијата, 

3. Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за управата за јавни приходи, 

4. Предлог Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и 

заштита на обработката на личните податоци во Централниот систем за електронска 

евиденција на работното време и контрола на пристап до просториите во јавните 

здравствени установи и  

5. Предлог Правилник за начинот на водење на евиденција за доаѓање и заминување од 

работното место на вработените во јавните здравствени установи и на евиденцијата на 

нивното присуство во просториите на јавната здравствена установа, како и начинот на 

проверување на личниот идентитет на вработените во јавните здравствени установи со 

користење на скенер со биометриски сензор и видот на биометриски податок што се 

користи за таа цел, 

6. Предлог Правилник за постапување на Одделението за Европол и реализирање на 

соработка со ЕВРОПОЛ, 

7. Предлог текстот на Договорот за заемно признавање и замена на возачки дозволи помеѓу 

Владата на Република Македонија и Советот на министри на Босна и Херцеговина, 

8. Работни материјали за подготовка на „Стратегија за заштита на потрошувачите и 

подобрување на квалитетот на производите и услугите за периодот 2016-2020 со годишни 

акциски планови” изготвени од експертска група на Организација на потрошувачите на 

Македонија, 

9. Правилник за поблиските критериуми, начинот на работа на автошколите, наставниот план 

и програма за обука, стручниот кадар, опремата со која треба да располагаат, како и 

евиденциите што треба да ги водат автошколите за оспособување на кандидати за возачи, 

10. Правилник за начинот на спроведување на возачките испити и поблиските критериуми во 

однос на просторните услови и материјално - техничката и информатичката опрема на 

испитните центри и водењето на евиденциите во врска со спроведените возачки испити, 

како и начинот на издавање и одземање на лиценца за испитен центар, формата и 

содржината на образецот на лиценцата за испитен центар, 

11. Нацрт - текст на Заедничката декларација за намера помеѓу Министерството за внатрешни 

работи на Република Македонија и Сојузното министерство за транспорт и дигитална 

инфраструктура на Сојузна Република Германија за постапки за замена на возачки дозволи, 

12. Нацрт текст на Договорот меѓу Владата на Соединетите Американски Држави и Владата на 

Република Македонија за размена на информации од проверки за тероризам, 

13. Предлог Правилник за поблиските услови во однос на просторот, опремата, кадрите, 

формата, содржината и начинот на водење на евиденција за издадени потврди за пробно 
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возење и пробни таблици од страна на правните лица овластени за вршење на технички 

преглед на возила и на правните лица кои пуштаат возила на пазар, доколку издаваат 

потврди за пробно возење и пробни таблици;  

14. Предлог Правилник за формата и содржината на патниот налог за користење на возило со 

пробни преносливи метални таблици и формата и содржината на регистарот за издадени 

потврди за пробно возење и пробни таблици;  

15. Предлог Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на 

пробни таблици, формата и содржината на регистарските таблици и на пробните таблици 

на возилата како и начинот и постапката на нивно издавање;  

16. Предлог Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање на 

потврда за пробно возење, формата и содржината на обрасците на сообраќајната дозвола 

и на потврдата за пробно возење, како и начинот на пополнување на образецот на 

потврдата за пробно возење и постапката на нивно издавање, 

17. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и потребната 

документација за остварување на правото на паричен надоместок, 

18. Акцискиот план за отворено владино партнерство 2014 - 2016 година со Финален извештај 

за самооценување, 

19. Нацрт Протокол помеѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Косово 

за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе, 

20. Предлог Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот 

сектор; 

21. Предлог Правилник за заштитено надворешно пријавување во јавниот сектор. 

 


