
СОВЕТИ ЗА ГРАЃАНИТЕ КАКО ДА 
СИ ГИ ЗАШТИТАТ ЛИЧНИТЕ 
ПОДАТОЦИ ПРИ ВРШЕЊЕ НА 
ВИДЕО НАДЗОР 

 

1. Видео надзор во 
деловни/службени простории и на 
јавни места 

Прашање:  Каде  може  да  се  врши  видео 
надзор? 

Одговор: Контролорот1 може да врши видео 
надзор  во  неговите  службени  или  деловни 
простории ако тоа е потребно за:  

• и  здравјето  на 
луѓе

заштита  на  животот  ил
то;  

• заштита на сопственоста;  
• заштита  на  животот  и  здравјето  на 

враб ди  род абототените  пора при ата  на  р ата 
или  
• обезбедување  на  контрола  над 

влегувањето  и  излегувањето  од  службените 
или деловните о ии.   пр стор

Прашање:  Кој  има  право  да  врши  видео 
надзор на јавни места? 

Одговор:  Согласно  Законот  за  полиција 
единствено  Полицијата  може  да  врши  видео 
надзор  на  јавните  места  (паркинзи,  паркови, 
улици и сл.) каде што зачестено се извршуваат 
кривични  дела  или  прекршоци,  со  цел  за 
нивно спречување. 

 

                                                            
1  Маркетите  и  продавниците  во  кои  пазарите, 
претпријатието во кое работите, факултетот /училиштето 
во  кое  учите,  омилениот  ресторан  или  кафуле, 
министерствата, судовите, банките, болниците и сл. 

2. Видео надзор на работното место 

Прашање:  Дали  работодавецот  треба  ги 
извести  вработените  дека  ќе  постави  видео 
надзор? 

Одговор:  Контролорот  задолжително  ги 
известува  вработените  за  вршење  на  видео 
надзор  во  неговите  службени  или  деловни 
простории.  Најчесто  камерите  се  поставуваат 
заради  заштита  на  деловните  простории  од 
кражби и истите  се  поставуваат  на  влезовите 

ма ит о под зградите, во  гацин е, в огоните и сл. 

Работодавецот  мора  да  внимава  при 
поставување  на  видео  надзорот  во  неговите 
службени и деловни простории на правото на 
приватност на вработените. Камерата треба да 
се  постави  така  што  нема  да  го  опфати 
работниот  простор  каде  што  работат 
вработените.  

Видео  надзорот  не  може  да  се  поставува 
заради  контрола,  односно  следење  на 
ефикасноста  на  вработените.  Вработените  не 
треба да бидат под постојан видео надзор. 

Забрането  е  вршење  на  видео  надзор  во 
гардероби,  соблекувални,  санитарни  чворови, 
лифтови и други слични простории.  

 

3. Видео надзор во станбените 
простории 

Прашање: Дали  некој  од  соседите  може  да 
постави  видео  надзор  на  влезната  врата  од 
станбената зграда без да побара согласност од 
останатите сопственици на становите? 

Одговор:  За  вршење  на  видео  надзор  во 
заедничките  делови  од  станбената  зграда 
потребна е согласност од сите сопственици на 
становите. 



Забрането  е  пренесување  на  снимките  од 
видео  надзорот  во  станбените  згради  преку 
кабелска  телевизија  (јавна  или  интерна 
мрежа),  преку  интернет  или  други 

и  ренос н иелектронск средства за п а податоц . 

Забрането  е  снимање  на  влезови  на 
индивидуални станови на други сопственици. 

 

4. Известување за вршење на видео 
надзор 

Прашање:  Дали  контролорот  кој  врши 
видео  надзор  треба  да  истакне  известување 
дека врши видео надзор? 

Одговор:  Да,  контролорот  кој  врши  видео 
надзор  должен  е  да  истакне  известување. 
Известувањето мора  да  биде  јасно,  видливо и 
истакнато  на  начин  што  им  овозможува  на 
субјектите на лични податоци да се запознаат 
со вршењето на видео надзорот.  

 

Известувањето ги содржи следниве 
информации:  

• дека се врши видео надзор;  
• иза  мето на контролорот кој го врши видео 

надзорот и  
• за  начинот  на  кој  може  да  се  добијат 

информации  за  тоа  каде  и  колку  време  се 
чуваат снимките од системот за видео надзор.  

 

5. Рок на ч еувањ  на снимките 

Прашање:  Колку  време  контролорот  има 
право да ги чува снимките од видео надзорот? 

Одговор:  Снимките  направени  при  вршење 
на видео надзор  се чуваат до исполнување на 
целите  за  кои  се  врши,  но  не  подолго  од  30 
дена,  освен  ако  со  друг  закон  не  е  предвиден 
подолг рок.  

 

 

6. Правна з иашт та 

Прашање:  Каде  можам  да  се  обратам 
доколку  се  сомневам  дека  некој  ми  ги 
злоупотребил  личните  податоци  преку 
вршење на видео надзор? 

Одговор: Вие имате право да се обратите до 
Дирекцијата  за  заштита на личните податоци 
која  е  должна  да  постапи  по  вашето  барање 
или поднесена иницијатива за вршење надзор. 

На  следните линкови можете да  ги преземете 
обрасците на Иницијативата за вршење надзор 
http://www.dzlp.mk/files/uploads/global/Inicija
tiva_inspekciski nadzor.doc и на  

 Барањето  за  утврдување  повреда  на  правото
на заштита на личните податоци  
http://www.dzlp.mk/files/uploads/global/Baranj
e.doc  

 

Контакт:  

Дирекцијата за заштита на личните 
податоци 

ул. „Самоилова“ бр. 10 Скопје 
Тел. +389 2 3244 760 
 
Email: nadzor@dzlp.mk; 
pravni.raboti@dzlp.mk  
 
http://www.dzlp.mk/   
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