
ПРЕПОРАКИ ЗА КОНТРОЛОРИТЕ 
ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ 
ПОДАТОЦИ ПРИ ВРШЕЊЕ НА 
ВИДЕО НАДЗОР 

 

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

Прашање:  Каде  може  да  поставам  видео 
надзор? 

Одговор: Контролорот 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 простории.  

Прашање: Дали имам право да вршам видео 
надзор на јавни места? 

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

 

2. Видео надзор на работното место 

Прашање:  Дали  како  работодавец  имам 
обврска  да  ги  известам  вработените  дека  ќе 
поставам 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 по правило истите се поставуваат на 
влезовите  од  зградите,  во  магацините,  во 
погоните 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 станбени згради 
во кои има л   и де овни простории 

Прашање:  Дали  можам  да  поставам  видео 
надзор  во  станбената  зграда  каде  изнајмувам 
деловен простор? 

Одговор:  За  вршење  на  видео  надзор  во 
станбени згради потребна е согласност од сите 
сопственици  на  становите.  Тоа  значи  дека, 
доколку  во  станбената  зграда  контролорот 
има  деловен  простор  за  да  постави  видео 
адзор  потребна  му  е  согласност  од  сите н
сопственици. 
 
Забрането е притоа пренесување на снимките 
од видео надзорот во станбените згради преку 
кабелска  телевизија  (јавна  или  интерна 

пр ку румрежа),  е   интернет  или  д ги 
електронски средства за пренос на податоци. 
Забрането  е  снимање  на  влезови  на 
индивидуални станови на други сопственици. 

 



4. Известување за вршење на видео 
надзор 

Прашање: Дали доколку поставам систем за 
вршење  видео  надзор  морам  да  истакнам 
известување ео на   дека се врши вид дзор?

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. Акт за вршење на видео надзор 

Прашање: Дали морам да донесам посебен 
акт за вршење на видео надзор?  

Одговор: Контролорот го уредува начинот 
. на вршењето на видео надзор со посебен акт

Со актот за видео надзор треба да се уредат 
следните прашања: 

• Целта  заради  која  се  поставува  видео 
надзорот 

• Техничките и организациски мерки за 
обезбедување  тајност  и  заштита  на  личните 
податоци 

• Физичката сигурност на системот 
• се  вла а  з шењКои  о стени  лиц а  вр е 

видео надзор 
• Кои  се  овластени  лица  за 

прегледување на снимениот материјал 
• Обврската за потпишување на изјава за 

тајност и заштита на личните податоци до кои 
имаат  пристап 
вршат в

лицата  кои  се  овластени  да 
р (Образец на и
е ен

идео надзо зјавата) 
• Рок на чувањ  на сним иот материјал 
• Обврската  за  поставување 

известу авањето  з   вршење  видео  надзор 
(Образец на известувањето) 

• ч пеци   аТехни ки  с фикации на  опрем та 
за вршење видео надзор 

• План  каде  е  поставен  системот  за 
вршење видео надзор и сл. 

 

6. Рок на ч е н иувањ  на с имк те 

Прашање:  Колку  време  имам  право  да  ги 
чувам 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.  

 

7. Глоба 

Во  случај  на  непочитување  на  одредбите  од 
Законот  за  заштита  на  личните  податоци  во 
делот за видео надзор предвидени се следните 
глоби: 

• 500  евра  во  денарска  противвредност 
за физичко лице – контролор; 

• 700  евра  во  денарска  противвредност 
за  одговорно  лице  во  правно  лице  или 
службено лице во државен орган; и 

• 2000 евра во денарска противвредност 
за правно лице. 

 

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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