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ВОВЕД
Овие коментари / белешки за толкување кои се однесуваат на 

Нацрт-законот за заштита на личните податоци (од 2017 год.) имаат 
за цел да се усогласи постојната законска рамка на Република Ма-
кедонија во областа на заштитата на личните податоци со одред-
бите на Регулативата (EУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на 
Советот од 27 април 2016 за заштита на физичките лица во врска со 
обработката на лични податоци, и за слободното движење на тие 
податоци, со кои се заменува Директивата 95/46/EC (Општата регу-
латива за заштита на личните податоци). Целта на овие коментари     
е да се понуди толкување и опис на сите законски одредби, и да се 
објаснат истите според предметот кој го уредуваат, опфатот и це-
лите, но и да се дадат практични примери и појаснувања кои ќе ја 
олеснат и разјаснат практичната примена на овие одредби. Оттаму, 
целта на коментарите е да се обезбедат насоки и усогласено тол-
кување на новите нацрт-правила, како и на барањата во областа на 
заштита на личните податоци кои треба да се применуваат во 
Република Македонија откога ќе стапи во сила новиот Закон за за-
штита на личните податоци (ЗЗЛП). 

Овие коментари не претставуваат задолжителен правен извор 
бидејќи тие служат само како поддршка и насоки за активностите 
поврзани со обработката на личните податоци од страна на контро-
лорите и обработувачите при обработка на личните податоци врз 
основа на одредбите на нацрт-законот.  
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I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Содржина на законот

Со овој закон се уредува заштитата на личните податоци ка ко 
основни слободи и права на физичките лица, а особено пра вото 
на приватност во врска со обработката на личните пода тоци.

Првата законска одредба од Законот за заштита на личните по-
датоци го уредува правото на заштита на личните податоци како 
основни слободи и права на физичките лица и јасно го дефинира 
опфатот на заштитата на личните податоци – се однесува само на 
физичките лица. Правните лица не поседуваат лични податоци и 
оттаму се надвор од областа на примена на овој закон и неговиот 
заштитен режим. 

Членот 1 ја подвлекува важноста на заштитата на личните по да-
тоци во однос на правото на приватност кој е поширок концепт. 
Целта на законот е да се пропишат конкретни одредби за обработка 
на личните податоци, и нивната правилна имплементација ќе обез-
беди неповредливост на приватноста на поединецот. 

Член 2

Материјална примена

(1) Овој закон се применува на целосно или делумно авто ма ти
зирана обработка на личните податоци и на друга обработка на 
личните податоци коишто се дел од постојна збирка на лич ни по
датоци или се наменети да бидат дел од збирка на лични податоци.

(2) Одредбите на овој закон нема да се применуваат врз об ра 
бот ката на личните податоци што се врши од страна на фи зич ките 
ли ца, исклучиво заради лични активности или актив ности во 
домот.

(3) Одредбите од глава V и глава VII, како и член 71 на овој закон 



8

нема да се применуваат врз обработката на личните по датоци за
ради заштита на интересите на државната безбед  ност и одбра
ната на Република Македонија.

(4) Одредбите на овој закон нема да се применуваат врз об ра
ботката на личните податоци што се врши од страна на над
лежните органи за цели на превенција, истрага, откривање, или 
гонење на сторителите на кривични дела, или извршува ње на 
изречените каз нени санкции, вклучувајќи превенција и спре
чување на закани за јавната безбедност, ако со друг закон поинаку 
е уредено.

Законот се однесува на сите случаи на обработка на лични пода-
тоци која е целосно или делумно автоматизирана. Сепак, за да пот-
падне под опфатот на овој закон, неавтоматизираната обработ ка 
мора да биде структурирана во збирка на личните податоци или 
барем да биде наменета да биде дел од таквиот систем. Оттаму, 
надвор од опфатот на овој закон е каква било обработка на лични 
подато ци која не е структурирана туку е фрагментирана. За 
појаснувања на тер  минот „збирка на личните податоци” ве молиме 
да ги поглед нете појаснувањата на стр. 9. 

Автоматизираната обработка се однесува на секоја обработка  на 
податоци преку ИКТ- алатки и/или е спроведена преку ИКТ-системи. 
Не е важно дали обработката се спроведува на целосно или делумно 
автоматизиран начин. Пример за неавтоматизирана обработка е 
рачното собирање на лични податоци (пр. собирање и чување на 
личните досиеја на вработените од страна на Одделот за човечки 
ресурси).

Надвор од опфатот на законот се активностите на обработка на 
податоците кои ги врши физичко лице заради лични активности или 
активности во домот. Под активности во домот се подразбираат 
кореспонденција и чување на адреси, социјално вмрежување и ак-
тив ности преку интернет. Сепак, законот се однесува на контролори 
или обработувачи кои ги обезбедуваат средствата за обработка на 
личните податоци за такви лични активности или активности во 
домот. Целта на законодавецот е да ја исклучи од изречните бара ња 
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од законот обработката на личните податоци која е чисто за лични 
потреби, и оттаму не се однесуваат на про фе сионална или комер-
цијална активност.  

Законот за заштита на личните податоци не се однесува во случаи 
на обработка на лични податоци која ја вршат овластени органи за 
потребите на превенција, истрага, откривање, или гонење на сто-
рителите на кривични дела, или извршување на изречените казне-
ни санкции, вклучувајќи превенција и спречување на закани за 
јавната безбедност, ако со друг закон поинаку е уредено. Понатаму, 
член 2, став 3 изречно определува дека правилата за пренос на 
податоците, посебни операции кои се однесуваат на обработка на 
личните податоци и обврската за известување согласно член 71 од 
Законот за заштита на личните податоци не се однесуваат на об ра-
ботка на личните податоци за целите на интересите на национал-
ната безбедност и одбраната на Република Македонија. 

Член 3

Територијална примена

(1) Одредбите на овој закон се применуваат врз обработката 
на личните податоци ако контролорот или обработувачот е ос
нован во Република Македонија, без разлика дали обработка та 
на лични те податоци се врши на територијата на Република 
Македонија или надвор од нејзините граници.

(2) Одредбите на овој закон се применуваат врз обработката 
на личните податоци на субјектите на лични податоци од Репу
блика Македонија, од страна на контролор или обработувач кој 
не е осно ван или нема негов овластен претставник со седиште во 
Република Македонија, при што активностите за обработка на 
личните пода тоци се поврзани со:

 понуда на стоки или услуги, без разлика дали од субјектот 
на лични податоци од Република Македонија се бара да 
изврши плаќање или

 набљудување на однесувањето на субјектите на лични по
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да тоци, доколку тоа однесување се одвива во Репу блика 
Македонија.

(3) Одредбите на овој закон се применуваат врз обработката 
на личните податоци од страна на контролор кој не е основан во 
Република Македонија, но е основан на територија каде се при
ме нува правото на Република Македонија во согласност со меѓу
на родното јавно право.

(4) Во случајот од ставот (2) на овој член, контролорот е дол  жен 
да определи овластен претставник со седиште во Републи ка 
Маке   донија, кој ќе биде одговорен за заштита на личните по
датоци сог ласно со овој закон.

(5) Одредбите од овој закон се применуваат и на дипломат ско
кон зуларните претставништва на Република Македонија, како и 
на другите претставници на Република Македонија во странство.  

Законодавецот утврдува два главни критериума за утврдување 
на применливоста на законот:

 Воведување на контролор или обработувач на податоци. По 
правило, законот се однесува на сите контролори на подато-
ци кои се основани на територијата на Република Македонија, 
независно од тоа дали обработката се врши на територијата 
на земјата или  не, независно од тоа дали субјектот чиишто 
лични податоци се обра ботуваат се наоѓа на територијата на 
земјата. Правната и органи зациската форма на контролорот 
не игра улога. 

 Локација на субјектите на лични податоци. Со оглед на тоа 
што суштината на законот е заштита на приватноста на суб-
јектите на личните податоци, целта на овој критериум е да се 
гарантира дека режимот на заштита на личните податоци се 
применува во сите слу чаи кога контролорот или обрабо ту-
вачот немаат овластен прет ставник со седиште во Република 
Македонија, но субјектите на лич ни податоци се од Република 
Македонија. За да се примени овој критериум, активностите 
на обработка кои се однесуваат на суб јек тите на лични по-
датоци кои се наоѓаат во Република Македонија треба да се 
однесуваат на едно од следново:
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 понуда на стоки или услуги, без разлика дали од субјектот на 
лични податоци од Република Македонија се бара да изврши 
плаќања или 

 набљудување на однесувањето на субјектите на лични по  да-
то ци, доколку тоа однесување се одвива во Република 
Македонија.

За да се утврди дали контролорот или обработувачот нудат сто  ки 
или услуги на субјекти на личните податоци кои се во Република 
Македонија, мора да се утврди дали е очигледно дека контролорот 
или обработувачот предвидува нудење на услуги на субјекти на 
личните податоци во земјата. Факторите кои може да помогнат да  се 
утврди дали контролорот или обработувачот нудат стоки или ус-
луги може да бидат следните: употреба на еден од службените ја-
зици во земјата и/или можноста да се нарачаат стоки или услуги 
користејќи ги тие јазици, користењето на македонската валута, или 
споменувањето на корисници или потрошувачи кои се во Репу-
блика Македонија. Само пристапот на контролорот или обра бо ту-
вачот до веб-страницата на посредникот, до електронска адреса 
или до друг контакт-податок не е доволна за да се утврди намерата 
за нудење на стоки или услуги. 

За да се утврди дали може да се земе предвид одредена актив-
ност на обработка за да се следи однесувањето на субјектите на 
лични податоци, треба да се утврди дали физичките лица се следат 
на интернет проследено со потенцијална употреба на техники на 
обработка на лични податоци кои се сочинети од профилирање на 
физичко лице, посебно со цел да се донесе некоја одлука во врска 
со тоа лице за да се анализира или предвиди кои се неговите лич ни 
афинитети, однесување или ставови. 

Со оглед на тоа што во сценаријата наведени погоре, контролор-
от или обработувачот остануваат надвор од земјата, но севкупната 
одговорност за заштита на личните податоци останува кај нив, тие 
се обврзани да определат лице или друг субјект преку кој ќе про-
должи да се исполнува оваа обврска во полето на заштитата на ли-
чните податоци. Оттаму, контролорот мора да определи овлас тен 
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претставник со регистрирано седиште во Република Македонија, 
задолжено за заштита на личните податоци.

Освен гореспоменатите критериуми за примена на законот, тре-
тата хипотеза според која одредени активности на обработка на 
личните податоци потпаѓаат под опфатот на овој закон е случајот 
кога законот на Република Македонија се применува преку јавното 
меѓународно право. Конкретен пример кој е експлицитно воведен 
во законот под тој основ е обработката која се врши преку дипло-
матско-конзуларни мисии или други претставништва на Република 
Македонија во странство. Според правилата на меѓународното јав-
но право, активностите се регулирани од законодавството на зем-
јата која ги упатува тие лица во странство.

Член 4

Дефиниции
(1) За целите на овој закон: 

1. „Личен податок“ е секоја информација која се однесува на 
иден    тификувано физичко лице или физичко лице кое може да се 
иден ти фикува (субјект на лични податоци), а физичко лице кое 
може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди 
директно или индиректно, посебно врз основа на иден тифика
тор како што се име и презиме, матичен број на граѓа нинот, по
датоци за локација, мре жен идентификатор, или врз основа на 
едно или повеќе обележја специфични за неговиот физички, фи
зиолошки, генетски, ментален, економски, кул ту рен или со ци ја
лен идентитет на тоа физичко лице;

2. „Обработка на личните податоци“ е секоја операција или 
збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци, или 
група на лични податоци, автоматски или на друг начин, како што 
се: соби рање, евидентирање, организирање, структу рирање, чу
ва ње, прис пособување или промена, повлекување, консултира
ње, увид, упо треба, откривање преку пренесу ва ње, објавување 
или на друг на  чин правење достапни, усогласување или комби
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нирање, огра ничување, бришење или уништување;

3. „Ограничување на обработката на личните податоци“ е оз
на чување на личните податоци кои се чуваат со цел огра ни чу ва
ње  на нивната обработка во иднина;

4. „Профилирање“ е секоја форма на автоматска обработка на 
ли чни податоци, која се состои од користење на лични по датоци 
за оценување на одредени лични аспекти поврзани со физичко то 
ли це, а особено за анализа или предвидување на ас пекти кои се 
од несуваат на извршување на професионал ни те обврски на тоа 
физичко лице, неговата економска состојба, здравје, лични пре
фе ренции, интереси, сигурност, однесува ње, локација или дви
жење;

5. „Псевдонимизација“ е обработка на личните податоци на 
та ков начин што личните податоци не можат повеќе да се поврзат 
со одреден субјект на лични податоци без да се кори стат допол
ни телни информации, под услов таквите допол ни телни информа
ции да се чуваат одделно и да подлежат на технички и органи за
циски мерки со кои ќе се обезбеди дека личните податоци не се 
поврзани со идентификувано физичко лице или физичко лице 
кое може да се идентификува;

6. „Збирка на лични податоци“ е структурирана група лични 
по  датоци која е достапна согласно со специфични критериуми, 
без оглед дали е централизирана, децентрализирана или ра сп
ростра нета на функционална или географска основа;

7. „Контролор“ е физичко или правно лице, орган на држав на
та власт, агенција или друго тело, кое самостојно или заедно со 
други ги утврдува целите и начинот на обработка на личните по
датоци. Кога целите и начинот на обработка на личните по датоци 
се утвр дени со закон или друг пропис, со истиот закон, од носно 
пропис се определуваат контролорот или посебните кри териу
ми за негово определување;

8. „Обработувач на збирка на лични податоци“ е физичко или 
правно лице, орган на државната власт или друго тело кое ги об
работува личните податоци во име на контролорот;
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9. „Корисник“ е физичко или правно лице, орган на држав ната 
власт или друго тело на кое му се откриваат личните по датоци 
без разлика дали е тоа трето лице или не. Меѓутоа, ор ганите на 
др жа вната власт на кои им се откриваат личните податоци во 
рамките на посебна истрага во согласност со за кон, не се сметаат 
за ко рис ници во смисла на овој закон, при што обработката на 
овие подато ци од овие органи мора да биде во согласност со ва
жечките прави ла за заштита на лични податоци според целите на 
таа обработка;

10. „Трето лице“ е секое физичко или правно лице, орган на 
др жав ната власт или друго тело, кое не е субјект на лични по
датоци, контролор, обработувач или лице кое под директно ов
ластување на контролорот или обработувачот е овластено да ги 
обработува податоците;

11. „Согласност“ на субјектот на лични податоци е секоја сло
бодно дадена, конкретна, информирана и недвосмислена из јаве
на волја на субјектот на личните податоци, преку изјава или јасно 
по тврдена активност со којашто се изразува согла сност за обра
бот ката на неговите лични податоци;

12. „Нарушување на безбедност на личните податоци“ е се кое 
нарушување на безбедноста, што доведува до случајно или неза
конско уништување, губење, менување, неовластено от кри вање 
или пристап до личните податоци кои се пренесуваат, чуваат или   
на друг начин се обработуваат;

13. ,,Посебни категории на лични податоци“ се лични по да
тоци кои откриваат расно или етничко потекло, политички ста
вови, вер ски или филозофски убедувања или членство во син
дикални орга низации, како и генетски податоци, биоме три ски 
податоци, по да тоци што се однесуваат на здравјето или п о датоци 
за сексуалниот живот или сексуалната ориентација на физичкото 
лице;

14. „Генетски податоци“ се лични податоци поврзани со ге нет
ски те карактеристики на физичкото лице кои се наследе ни или 
стекна ти, а кои откриваат единствена информација за неговата 
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физиоло гија или здравје, која особено се добива со анализа на 
биолошки примерок од тоа физичко лице;

15. „Биометриски податоци“ се лични податоци кои се до би
ваат преку специфична техничка обработка на физичките и 
физиолош ките карактеристики на физичкото лице или карак
тери стики на не говото однесување, а преку кои се одобрува или 
потврдува един ствената идентификација на физичкото лице;

16. „Податоци што се однесуваат на здравјето на луѓето“ се 
лични податоци поврзани со физичкото или менталното здрав је 
на физи чкото лице, вклучувајќи и податоци за добиената здрав
ствена заш тита кои откриваат информации за неговото здравје;

17. „Претставник“ е физичко или правно лице основано во 
Репу блика Македонија, кое е определено од контролорот или 
обрабо тувачот во писмена форма во согласност со членот 31 на 
овој закон и го претставува контролорот или обработувачот во 
врска со нив ните обврски според овој закон;

18. „Задолжителни корпоративни правила“ се политики за за
ш тита на личните податоци кои се почитуваат од страна на конт
ро лорот или обработувачот основан на територијата на Репу
блика Македонија, при пренос или серија на преноси на лични 
податоци до контролорот или обработувачот во една или пове ќе 
трети земји во рамките на група на друштва (по врзани друштва) 
или група на правни лица кои вршат заеднич ка економска деј
ност;

19. „Услуги на информатичко општество“ се услуги што се 
дефи нирани во прописите за електронска трговија;

20.„Меѓународна организација“ е организација и нејзините 
под редени тела регулирани со меѓународното јавно право, или 
кој би ло друг орган формиран од страна на, или врз основа на 
договор помеѓу две или повеќе држави;

21. „Трета земја“ е земја која не е членка на Европската Унија 
или не е членка на Европскиот економски простор;

22. „Директен маркетинг“ е секој вид на комуникација оства ре
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на на кој било начин со цел испраќање на рекламен, марке тинш ки 
или пропаганден материјал која е насочена директно  до одреден 
субјект на личните податоци.

(2) „Истрага“ во смисла на овој закон е постапка на испиту вање 
и проверување на определен контролор или обработу вач во 
однос на законитоста на преземените активности од не гова стра
на при обработката на личните податоци и нивната заштита при 
спро ве дувањето на овој закон и прописите доне сени врз основа 
на овој закон.

(3) Изразите што се употребуваат во овој закон, чие значење не 
е дефинирано во ставот (1) на овој член, имаат значење ут врдено 
со друг закон. Под поимот „орган на државна власт“ во смисла на 
овој закон се опфатени и другите државни органи основани 
согласно со Уставот на Република Македонија и со закон.

Законот за заштита на личните податоци воведува свој поимник 
за термините и точното разбирање на сите тие е од суштинска 
важност за целосна усогласеност со законските одредби. Во член 4 
се утврдени основните дефиниции во полето на заштита на лични 
податоци. 

Точка 1: „Лични податоци“

Законот изречно пропишува дека личните податоци се однесу-
ваат само на физичките лица (поединците). Личен податок е секоја 
информација која несомнено го идентификува или може да го иден-
тификува (директно или индиректно) поединецот (кој исто се 
нарекува и субјект на личните податоци). Во зависност од содржи-
ната на информацијата која се однесува на конкретното лице, тоа 
лице може или да се идентификува директно (ако нема никакво 
сом невање во однос на идентитетот на конкретната личност) или 
индиректно (кога може да се заклучи и/или претпостави дека 
податоците се однесуваат на одредено лице). 

Законот не пропишува никакви критериуми за природата на ин-
фор мацијата – тие може да бидат од каков било вид: објективни (пр. 
присуство на одредени супстанци во крвта) или субјективни (пр. 
евалуација на кредитоспособноста на клиент на некоја банка). 
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Информацијата може да биде во различна форма – дигитална, гра-
фичка, фотографија, пишана, акустична, итн. За информацијата да 
биде лична, таа мора да се однесува на конкретниот поединец, 
независно од својството на лицето – потрошувач, пациент, клиент 
или вработено лице. 

Идентификацијата може да се постигне преку т.н. идентифика-
тори, како што се име и презиме, матичен број на граѓанинот, по да-
тоци за локација и мрежен идентификатор. Идентитетот може да се 
утврди исто така преку еден или повеќе фактори кои се однесуваат 
на физичкиот, физиолошкиот, генетскиот, менталниот, економскиот, 
културниот или социјалниот идентитет на физичкото лице. Пример 
за ваков специфичен фактор може да биде полното име, постојаната 
адреса на живеење, местото на раѓање, информациите од лич ната 
карта на тоа лице, семејните релации, итн.

Точка 2: Обработка на лични податоци

Општиот поим „обработка на лични податоци“ се однесува на 
сите операции кои може да се вршат над личните податоци. Не е 
важно средството на обработка (дали е рачно или автоматизирано). 
Операциите на обработка на податоци се наведени таксативно, и 
доколку се спроведе само една од нив, тоа е доволно да се смета за 
релевантна обработка на лични податоци. Операциите на обра бот-
ката можат да бидат во форма на собирање, евидентирање, орга-
низирање, структурирање, чување, приспособување или промена, 
повлекување, консултирање, употреба, откривање преку прене су-
вање, објавување или на друг начин правење достапни податоци, 
усогласување или комбинирање, ограничување, бришење или уни-
ш тување на личните податоци.  

Точка 3: „Ограничување на обработката на личните по датоци“

Поимот „ограничување на обработката на личните податоци“ е 
нов во законот. Станува збор за означување на личните податоци 
кои се чуваат со цел ограничување на нивната обработка во ид ни  на, 
без да се избришат истите. Ограничувањето на обработката исто 
така се смета за операција на обработка. 

Најчестите ситуации во кои може да се примени ограничува ње то 
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е кога субјектот на личните по датоци ја оспорува или преиспитува 
законитоста на обработката или точноста на личните податоци. За 
да се спречи каква било зло употреба на податоци и/или каква било 
обработка, и за да се докаже законитоста на oбработката, контро-
лорот на податоците може да ја ограничи истата за периодот пот-
ребен да се провери односното прашање. Ограничувањето може да 
се спроведе преку времено префрлување на одбраните податоци 
во друг систем за обработка, со што одбраните лични податоци ста-
нуваат недостапни за корисниците, или времено отстранување на 
објавени податоци од веб-страницата. 

Во автоматизирани збирки на лични податоци, ограничувањето 
на обработката треба во прин цип да се обезбеди со технички сред-
ства на начин со кој личните податоци нема да бидат предмет на 
операции на понатамошна обработка и не може да се променат. 
Фактот што обработката на лични податоци е ограничена мора јас-
но да биде посочен во системот. 

Точка 4: „Профилирање“

Терминот „профилирање“ се однесува само на автоматизирана 
обработка на лични податоци. Таа има два аспекти:

 се смета за техника за автоматизирана обработка на лични 
по датоци сочинета од примена на конкретен профил на по-
еди не цот;

 е процес на спроведување на евалуација на одредени аспек-
ти на личноста на поединецот.

Терминот „профилирање“ не се однесува на каков било облик на 
неавтоматизирана обработка, и оттаму, најчесто се одвива во гло-
балната мрежа. 

Целта на профилирањето е да се оценат одредени лични аспек  ти 
кои се однесуваат на одредено лице, како што се анализирање или 
предвидување на неговите/нејзините лични афинитети, интереси, 
однесување, перформанси на работа, економска состојба, сигур-
ност, локација или движење или донесување на одлука за тоа лице 
врз база на таква евалуација. 



19

Во денешно време еден од најпопуларните аспекти на профи-
лирањето е следењето на однесувањето. За да се утврди дали од-
редени активности на обработка се сметаат за следење на одне-
сувањето, потребно е да се утврди дали поединците се следат на 
ин  тернет, поконкретно да се провери можното користење на тех-
ники на обработка кои ги профилираат поединците со цел да се 
донесуваат одлуки кои се однесуваат на нив, или да се анализираат 
или предвидат нивните лични афинитети, однесување и начин на 
размислување. Профилирањето не е исто што и следење, затоа што 
ја вклучува намерата за донесување на одлуки за субјектот на лични 
податоци или оди уште понатаму – во намерата да се предвиди од-
несувањето на субјектот на лични податоци или афинитетите.   

Профилирањето не е директно рекламирање, иако може да се 
ко  ристи кога податоците се обработуваат за целите на директен 
маркетинг. Во овој случај, субјектот на личните податоци има пра во 
да не биде предмет на одлука која вклучува мерка за евалуација  на 
неговите лични аспекти, само врз основа на автоматската обработ-
ка која предизвикува правни последици кои го засегаат или влијае 
во значителна мера на сличен начин. На пример, автоматско одби-
вање на барање за кредит доставено преку интернет или практики 
на електронско регрутирање без човечка интервенција. Ваквата об-
работка вклучува профилирање бидејќи содржи каква било форма 
на автоматизирана обработка на лични податоци за евалуација на 
лични аспекти во однос на конкретниот поединец, попрецизно ана-
лизирање или предвидување на различни аспекти кои се однесу-
ваат на различни аспекти за неговата/нејзината економска состојба, 
сигурност или работни перформанси. 

Профилирањето е инвазивна обработка на личните податоци би-
дејќи произведува правни последици за одреден субјект на лич ни-
те податоци или влијае врз него во значителна мерка. Поради ин ва-
зивната природа на профилирањето, субјектите на лични по               да  то ци 
треба да бидат информирани дека се одвива профи ли рањето и за 
последиците на истото. Оттаму, донесување на одлуки врз база на 
профилирање е дозволено само ако изречно е овластено со закон 
кој се однесува и на контролорот на податоци. 
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Случаите на про фи лирање треба да се предмет на соодветни за-
ш  титни механизми кои треба да вклучуваат конкретни инфор ма ции 
за субјектот на лични те податоци и првато да се добие човечка 
интервенција, да се изрази сопствениот став, да се добие објасну-
вање за одлуката донесена по таквата евалуација и да се оспори 
одлуката. Профилирањето не смее да се примени врз деца.

Законот за заштита на личните податоци обезбедува дополни-
телни гаранции по однос на заштитата на лицата при обработка на 
нивните лични податоци преку профилирање. Една од нив е обвр-
ската на контролорот на личните податоци да спроведува оценка на 
влијанието кога истите се обработуваат за целите на одлучување за 
конкретни поединци врз база на систематска и темелна евалуација 
на нивниот личен аспект преку профилирање на тие податоци. 

Точка 5: „Псевдонимизација“

Поимот „псевдонимизација“ е нов поим во областа на заштита на 
личните податоци. Псевдонимизација е процесот на прикривање на 
идентитети. Тоа е техничко-организациска мерка која може да се 
примени од контролорот и/или обработувачот за да се гарантира 
безбедноста на обработката. Примената на псевдонимизацијата врз 
личните податоци има за цел да се намалат ризиците по субјектите 
на засегнатите лични податоци и да им се помогне на контролори те 
и обработувачите да ги исполнат своите обврски во однос на заш-
титата на личните податоци, поконкретно за примена на начелото 
на минимален обем на податоци. Со ова се намалува можноста да   
се поврзе збирката на личните податоци со оригиналниот иденти-
тет на субјектот на личните податоци.

Еден процес се нарекува псевдонимизација кога се исполнети 
след ните услови:

• кога личните податоци не можат повеќе да се поврзат со 
одре ден субјект на лични податоци без да се користат до пол-
нителни ин формации;

• кога дополнителните информации се чуваат одделно и подле-
жат на технички и организациски мерки со кои ќе се обезбеди 
дека личните податоци не се поврзани со идентификувано 
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физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува. 

Процесот на псевдонимизација овозможува собирање на до пол-
нителни податоци кои се однесуваат на поединецот без да мора да 
се познава неговиот идентитет. Ова е соодветна заштитна мерка во 
случај на понатамошна обработка на личните податоци во случај на 
понатамошна обработка на личните податоци за цели на архиви-
рање од јавен интерес, за научни или историски истражувања или 
за статистички цели бидејќи обезбедува дека податоците кои се 
обработуваат не овозможуваат идентификување на субјектите на 
лични податоци.  

Неовластено отповикување на псевдономизацијата се смета за 
ризик по правата и слободите на физичките лица. 

Псевдонимизацијата не е метод за анонимизирање, кое е друга 
соодветна техника за заштита на личните податоци. Анонимна ин-
формација е секоја информација која не се однесува на иденти фи-
кувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентифи-
кува. Информацијата се смета за анонимизирана кога податоците   
се презентирани во форма и содржина со која субјектот на лични те 
податоци веќе не може да се идентификува. Законот за заштита на 
личните податоци не се однесува на обработка на анонимни ин фор-
мации, вклучувајќи за статистички или истражувачки цели, додека 
спроведувањето на техниката на псевдонимизација не ги ослобо-
дува контролорите на податоци од нивните обврски кои произ ле-
гуваат од законот.  

Точка 6: „Збирка на личните податоци“ 

„Збирката на личните податоци“ е друг клучен поим во Законот за 
заштита на личните податоци. Станува збор за збирка на лични по-
датоци, кои се предмет на обработка, независно од нивниот формат 
– хартиен или автоматизиран информациски систем. За да биде 
применлив Законот за заштита на личните податоци, збирката мора 
да биде структурирана без оглед дали е централизирана, децен-
трализирана или распространета на функционална или географска 
основа. Еден податок не се смета за збирка на лични податоци. 
Збирката на личните податоци претпоставува личните податоци да 
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бидат во форма на структуриран збир на информации. Конкретни те 
барања во однос на збирката на лични податоци може да бидат оп-
ределени со закон, или од надлежниот контролор на податоци. 
Примери за збирка на личните податоци се „човечки ресурси“ кои 
постојат кај секој работодавач, „пациенти“ кои се чуваат во меди-
цинските установи или „клиенти“ кои се чуваат кај различни обра-
ботувачи на податоци. 

Точка 7: „Контролор на податоци“

Еден од основните дефиниции во законот се однесува на „конт-
ролорот на податоци“. Контролорот на податоци или само „конт ро-
лорот“ е главниот субјект кој обработува лични податоци сог  ла сно 
упатствата за обработка на личните податоци. Прав   но-ор     га ни заци-
скиот облик на контролорот не е важен. Конт ролорот може да биде 
физичко или правно лице, орган на држав ната управа, агенција или 
друго тело.  

Контролорот е оној кој ја утврдува целта и средството на об ра-
ботка на податоците. Ова е главниот критериум за да се утврди кој е 
контролорот: тоа е лицето кое донесува одлука за целите на обра-
ботка и средството кое треба да се искористи за да се остварат тие 
цели. Потребата за обработка произлегува или од законската об-
врска на контролорот или е за извршување на редовните работни 
обврски на контролорот. Контролорот може да ги дефинира цели те 
и средствата за обработка, или сам или заедно со други контро ло ри 
на податоци. Во вториот случај станува збор за заеднички контро-
лори. Заедничките контролори имаат обврска на транспарентен 
начин и преку договор да ги пропишат нивните обврски кон суб-
јектот на личните податоци. Договор не е потребен доколку обвр-
ските на контролорот произлегуваат од законот кој го регулира 
нивното работење.  

Исто така е можно целите и средствата за обработка на подато-
ците да се дефинираат со закон или друга регулатива во кој случај 
релевантниот закон или регулатива изречно го определуваат конт-
ролорот или конкретните критериуми за негово определување. Во 
отсуство на ваква експлицитна законска рамка, основни критери-
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уми за утврдување на капацитетот на контролорот на податоци е 
дали контролорот во основа води збирка на личните податоци.

Бројот на контролори може да варира во зависност од тоа дали 
тие треба да обработуваат податоци и од временскиот период за   
кој треба да се обработуваат податоците. Контролори на податоци 
може да бидат министерства и/или агенции, банки, училишта, ме-
дицински установи, даватели на електронски услуги, даватели на 
други услуги или трговски друштва кои ги обработуваат подато ци те 
за нивните вработени, партнери, пациенти или клиенти.  

Согласно Законот за заштита на личните податоци, контроло ри-
те имаат само обврски. 

Точка 8: Обработувач на збирка на личните податоци“

Контролорот на лични податоци може да обработува лични по-
датоци самостојно, или  преку определување на друго лице наре-
чено обработувач на податоци/обработувач на збирка на личните 
податоци. Обработувачот може да биде физичко или правно лице, 
орган на државната управа или друго тело кое ги обработува лич-
ните податоци во име на контролорот и под негово водство или 
упатства. Обработувачот е секогаш различно лице од контролорот 
и оттаму не е дел од неговата организациска структура и не е еден 
од неговите вработени. Согласно закон, односите помеѓу контро-
лорот и обработувачот треба да се управувани со договор или друг 
законски акт. 

По завршување на обработката на податоци од името на конт-
ролорот, обработувачот, врз основа на одлуката на контролорот, 
треба да ги врати податоците на контролорот или да ги избрише, 
освен доколку нема законска обврска за обработувачот да ги чува 
личните податоци. 

Обработувачите имаат обврска да обезбедат доволно гаранции, 
поконкретно во смисла на експертско знаење, сигурност и ресурси, 
за имплементирање на технички и организациски мерки кои ќе ги 
исполнат барањата од Законот за заштита на личните податоци, 
вклучувајќи ја сигурноста на обработката.  
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Обработувач, на пример може да биде сметководствена канце-
ларија или компанија за обработка на податоци кои се однесуваат 
на човечки ресурси ангажирани од друг субјект кој побарал таков 
вид на обработка за потребите на управување со неговите врабо-
тени или за управување со финансиски прашања.  

Точка 9: „Корисник“

Обработката на податоци често налага откривање на пренос на 
лични податоци до повеќе лица. За да се објасни статусот на таквите 
лица, Законот за заштита на личните податоци го воведува тер ми-
нот „корисник“ и „трето лице“. 

„Корисник“ е кое било физичко или правно лице, орган на др-
жав ната власт или друго тело на кое му се откриваат личните по да-
то ци без разлика дали е тоа трето лице или не. Законот изречно ги 
исклучува од опфатот на дефиницијата органите на државната 
вла  ст на кои им се откриваат личните податоците само во рамките 
на посебна истрага во согласност со закон. Сепак, овие тела на јав-
ната управа не се ослободени од обврските во однос на зашти та на 
личните податоци. Со оглед на тоа што нивната обврска за обра-
ботка на личните податоци произлегува од посебен закон кој ги 
уредува нивните основни активности, тие мора да обработуваат 
лични податоци согласно важечките обврски за заштита на лич-
ните податоци, земајќи ги предвид целите на обработка. 

Врз основа на спецификите на предметот, корисниците може да 
се лоцирани во Република Македонија или во друга земја, може да 
имаат својство на контролори или обработувачи на податоци, или 
да бидат вработени во тие субјекти. На пример, во контекст на пре-
нос на податоци во трети земји, статусот на корисниците ќе ги сод-
ржи субјектот – контролорот на податоци или обработувачот каде 
се префрлаат податоците, како и нивните вработени, чиишто фун-
кционални обврски налагаат пристап и обработка на добиените 
податоци. 

Субјектите на лични податоци имаат право да ги знаат кори сни-
ците или категориите на корисници на кои ќе им бидат откриени 
нивните лични податоци. 
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Точка 10: „Трето лице“

Слично на ова, „трето лице“ може да биде физичко или правно 
лице, орган на државната власт или друго тело, кое, за разлика од 
корисникот, е секогаш тело различно од субјектот на личните по-
датоци, контролор, обработувач или лице кое под директно овла-
стување на контролорот или обработувачот е овластено да ги об-
работува податоците. При утврдување на статусот на третото лице, 
треба да се има на ум фактот дека овој субјект е секогаш различно 
тело, споредено со горенаведените лица. Терминот „трето лице“ е со 
потесно значење од поимот „корисник“. 

Постоењето на легитимни интереси на трети страни е валидна 
правна основа за обработка на податоците согласно член 10, став 1 
од Законот за заштита на личните податоци. 

Точка 11: „Согласност“

Следниот поим во член 4, став 1, т. 11 е „согласност“ за обработка 
на лични податоци. Согласноста е една од алтернативните правни 
основи за обработка на личните податоци. Согласноста мора да ги 
содржи сите следни карактеристики за да биде законска од глед на 
точка на заштита на личните податоци:

 Да биде дадена слободно. Поединецот мора да ја изрази сво-
јата слободна волја за обработка на податоците кои се од не-
суваат на него без никаков ризик или закана, присила или 
негативни последици. Согласноста не се смета дека е дадена 
слободно доколку субјектот на личните податоци не е во мо-
ж  ност да ја одбие или подвлече согласноста без тоа да има 
штетни последици по него. Се смета дека согласноста не е 
дадена слободно доколку има очигледна нерамнотежа по-
меѓу субјектот на личните податоци и контролорот. 

 Да биде конкретна. Согласноста за обработка на личните по-
датоци мора да биде дадена од конкретно лице за конкретни 
цели за обработка на податоци. Бланко согласноста не се 
смета за конкретна.

 Да биде информативна. Субјектот на личните податоци има 
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пра во на сите расположливи информации во однос на об ра-
ботката на податоци пред да ја изрази согласноста и по кон-
кретно, сите информации кои се наведени: идентитетот на 
контролорот или неговиот претставник, целта на обра ботка 
на податоците, информации за операциите на обра ботка на 
податоците, корисниците или категориите на ко ри сници на 
кои може да им се откријат податоците, инфор  ма ци  ја за ро-
кот на чување, информации за евентуални преноси на по да-
тоци во трети земји или меѓународни организации, ин фор-
мации за тоа дали обезбедувањето на информација е 
за   дол жително или доброволно и можните последици до-
колку субјектот на личните податоци не може да обезбеди 
такви податоци, правата на субјектите во областа на личните 
податоци (право на пристап, право на исправка, право на 
субјектот на личните податоци да вложи жалба пред Аге н-
цијата за заштита на личните податоци, и правото да се пов-
лече согласноста во секое време).  

 Да биде недвосмислена. Законот не предвидува определени 
барања во однос на формата на согласноста. Оттаму, за да 
биде недвосмислена, согласноста мора да биде во една од 
наведените форми: пишана (со потпис на субјектот на лич-
ните податоци), усна (со усна изјава од субјектот на лични 
податоци) или во форма на кое било друго јасно или потврд-
но дејствие или манифестација на волјата на субјектот на 
лични податоци која е разбирлива за контролорот на по да-
тоци и со кои субјектот на податоци ја означува својата сог-
ласност за обработување на неговите лични податоци. На 
при мер, означување на полиња при посета на интернет-
страници, бирање на технички поставки за информатички 
услуги или други изјави за постапки кои јасно го укажуваат, 
во интернет-контекст, прифаќањето на субјектот да се обра-
ботуваат неговите или нејзините лични податоци. Од друга 
страна, молкот на субјектот или претходно означени полиња 
или неактивност на субјектот не може да се смета за не дво-
смислена согласност. Неактивноста не се смета за недво сми-
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слена согласност. Не е дозволено да се користат какви било 
методи на согласност кои се поставени од претходно, и им п-
ли цитната согласност не може да се смета за недвосми сле на 
согласност. 

Точка 12: „Нарушување на безбедноста на личните податоци“ 

Разбирањето на дефиницијата за „нарушување на безбедноста на 
личните податоци“ е од суштинско значење за спроведување на 
безбедносните обврски на контролорите на податоци. Контроло-
рите имаат начелна обврска да спроведуваат соодветни техничко-
организациски мерки за да се обезбеди ниво на сигурност на обра-
ботените лични податоци кои се соодветни за ризикот.

 На ру  шу ва  ње то на безбедноста на личните податоци е секое 
нарушување на безбедноста, што доведува до случајно или неза-
конско уништување, губење, менување, неовластено откривање 
или пристап до личните податоци кои се пренесуваат, чуваат или на 
друг начин се обработуваат. Доколку не се реагира благовремено, 
нарушувањето може да доведе до физичка, материјална или не ма-
теријална штета за поединците, како што е губењето на контролата 
врз личните податоци од страна на субјектот, или пак, ограничува-
ње на неговите права, дискриминација, кражба на идентитет или 
измама, финансиска загуба неовластено отповикување на псев до-
нимизацијата, нарушен углед, губење на доверливоста на личните 
податоци кои се заштитени со професионална тајна и други зна-
чително економски или социјални непријатности по засегнатото 
физичко лице. Оттаму, во случај на нарушување на безбедноста на 
личните податоци, засегнатиот контролор на лични податоци е 
обврзан за ова да ја извести Агенцијата за заштита на личните 
податоци без непотребно одлагање, и, онаму каде е изводливо, не 
подоцна од 72 часа откога контролорот станал свесен за истото.  

Точка 13: „Посебни категории на лични податоци“

Постојат одредени категории на лични податоци кои, со оглед   
на нивната природа, бараат високо ниво на заштита. Тие се нарече-
ни „посебни категории на податоци“ или чувствителни податоци. 
Станува збор за лични податоци кои откриваат расно или етничко 
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потекло, политички ставови, верски или филозофски убедувања 
или членство во синдикални организации, како и генетски пода то-
ци, биометриски податоци, податоци што се однесуваат на здрав-
јето или податоци за сексуалниот живот или сексуалната ориента-
ција на физичкото лице. Законот за заштита на личните податоци 
наметнува општа забрана за обработка на таквите податоци. 

Сепак, постојат одредени ситуации согласно кои е дозволена 
обработка  на ваквите податоци – и тие се таксативно наведени во 
член 13, став 2 oд Законот за заштита на личните податоци. На при-
мер, обработ ката на здравствени податоци би била законита до-
колку се спро ведува согласно Закон за работни односи, Закон за 
социјална заш тита, за пензиско и инвалидско осигурување и зд ра-
вствено оси гу рување, за целите на следење и тревожење, за сп ре-
чување и контрола на заразни болести и други сериозни закани по 
здравјето. Отстапувањата од општата забрана за обработка на по-
себни категории на лични податоци се исто така дозволени со за кон 
доколку субјектот на личните податоци ја даде својата изречна 
согласност или ако е во врска со посебни потреби, особено доколку 
обработката се спроведува во склоп на редовните активности на 
определени здруженија или фондации, чијашто цел е да се овозмо-
жи остварување на основните слободи. 

Обработката на посебни категории на податоци од голем обем 
може да резултира во висок ризик по правата и слободите на по-
единците. Оттаму, обработката на посебни категории на податоци е 
предмет на соодветни заштитни мерки како што се задолжител ното 
спроведување на оценка на влијанието.

Точка 14: „Генетски податоци“ 

Генетските податоци потпаѓаат под посебни категории на по да-
тоци. Станува збор за лични податоци кои се однесуваат на насле-
дени или генетски карактеристики на физичките лица, кои откри-
ваат единствена информација за нивната физиологија или здравје, 
која особено се добива со анализа на биолошки примерок од од-
редено физичко лице (пр. од анализа на хромозоми, ДНК или РНК) 
или од анализа на друг елемент кој овозможува добивање на слич-
ни информации. 
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Генетски податоци се исто така податоци за здравствената 
состојба.  

За обработка на генетски податоци контролорите имаат обвр ска 
да побараат претходна согласност од Агенцијата за заштита на 
личните податоци. Таквото претходно овластување не е неопходно 
доколку е спроведено од експерти за потребите на превентивна ме-
дицина, медицинска дијагностика или нега и третман на субјект от 
на личните податоци. 

Точка 15: „Биометриски податоци“ 

Биометриски податоци се лични податоци кои се добиваат пре ку 
специфична техничка обработка на физичките и физиолошките ка-
рактеристики на лицето или карактеристиките на неговото од не-
сување, а преку кои се одобрува или потврдува единствената иден-
тификација на физичкото лице. На пример, биометриски по датоци 
се слики (фотографии) на лицето, или негови дактилоскоп ски пода-
тоци (отпечатоци). Сепак, дефиницијата за биометриски податоци ја 
опфаќа обработката на фотографии само кога се об работени преку 
посебни технички средства кои овозможуваат един ствена иденти-
фикација или верификација на физичкото лице.   

Сè почесто биометриските податоци се користат во контекстот 
на вработување како средство за контролирање на работната ди-
сци плина. Сепак, треба да се размисли за користење на системи кои 
се сразмерни на оние кои користат биометриски податоци (преку 
скенирање на отпечатоци), и да се види дали работодавачот има 
други опции за контрола и следење на работниот процес кој не на-
влегува во приватноста на вработените на толку инвазивен начин. 

Биометриските податоци се сметаат за чувствителни податоци   
во сите случаи кога се обработуваат за целите на единствена иден-
тификација на физичкото лице. 

Слично на обработката на генетски податоци, кога контролорот 
на податоци предвидува обработка на биометриски податоци тој/
таа мора да побара дозвола за ова од Агенцијата за заштита на 
личните податоци.  
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Точка 16: 
„Податоци што се однесуваат на здравјето на луѓето“

Податоците кои се однесуваат за здравјето на луѓето припаѓаат 
во посебни категории на податоци. Тука се вклучени сите подато ци 
за здравствената состојба на субјектот на податоци кои откриваат 
информации за неговото минато, сегашен или иден физички или 
ментален статус. Тука се вклучени информации за физичкото лице 
кои се собрани при регистрирањето или при давањето на здрав-
ствени услуги на тоа физичко лице; број, симбол или некоја осо бе-
ност која му е назначена на физичкото лице за да се обезбеди 
единствена идентификација на тоа лице за здравствени цели; ин-
формациите кои се изведени од тестирање или испитување на од-
реден орган или супстанца од телото, вклучувајќи од генетски по-
датоци и биолошки примероци; и која било друга информација за, 
на пример, болест, попреченост, ризик за заболување, медицинска 
историја, клинички третман или физиолошка или биомедицинска 
состојба на субјектот, независно од изворот од каде доаѓа, на при-
мер, од доктор или друго медицинско лице, болница, медицински 
уред или ин витро дијагностички тест. 

Точка 17: „Претставник“

Одредбите од Законот за заштита на личните податоци се од не-
суваат на обработка на личните податоци на субјекти од Република 
Македонија од страна на контролор или обработувач кои не се 
основани во Република Македонија, доколку активностите на об-
работка на личните податоци се однесуваат на нудење на стоки и 
услуги, независно од тоа дали се бара плаќање од субјектот на по-
датоци од Република Македонија или следење на однесувањето на 
субјектот на личните податоци во Република Македонија.  

Во овој случај контролорот или обработувачот мора на пи сме-
но да определи овластен претставник со регистрирано седиште   
во Република Македонија, задолжен за обработка на личните по-
датоци и нивна заштита.

Претставникот дејствува од името на контролорот/обработува-
чот во врска со неговите обврски согласно Законот за заштита на 
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личните податоци и ги извршува неговите задачи согласно мандат-
от кој му е доверен. Определувањето на таквиот претставник не 
вли јае врз обврската или одговорноста на контролорот или обра-
ботувачот согласно закон.

Претставникот може да биде или физичко или правно лице и да 
биде основано во Република Македонија. 

Точка 18: „Задолжителни корпоративни правила“

По правило, во случај на пренос на лични податоци во трети зе-
мји, преносот може да се изврши само доколку третата земја обез-
беди соодветно ниво на заштита на личните податоци. Доколку 
истото не се обезбеди, контролорот кој ги префрла податоците 
треба да примени правни инструменти за да обезбеди заштита на 
податоците од корисникот и заштитни механизми за субјектите. 
Овие инструменти често се применуваат во мултинационалните 
ком пании или група тела кои се ангажирани во заедничка економ-
ска активност. Задолжителните корпоративни правила се исто така 
правно обврзувачки документ. Како задолжителни за сите субјекти 
или правни лица во рамките на тоа друштво или групата на правни 
лица кои вршат заедничка економска активност, тие ги утврдуваат 
главните политики за заштита на личните податоци, обврски, тех-
нички и организациски мерки, основни принципи за заштита на 
податоците и извршни права на субјектите.

Почитувањето на задолжителните корпоративни правила га ран-
тира соодветно ниво на заштита и пренесени лични податоци од 
секој од субјектите – членки во мултинационалната компанија или 
заедничката економска активност. Оттаму, доколку контролор/
обработувач основан на територија на Република Македонија ги 
пренесува податоците на корисник во трета земја, при што сите се 
делови на истите задолжителни корпоративни правила, преносот 
ќе биде законит и обработката ќе биде спроведена согласно за-
должителните корпоративни правила. 

Задолжителните корпоративни правила ги одобрува Агенцијата. 
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Точка 19: „Услуги на информатичкото општество“ 

Услугите на информатичкото општество се сочинети од широк 
опфат на економски активности кои се нудат на интернет. Вооби-
чаено се нудат на далечина, преку електронски средства и по ба ра-
ње на самиот корисник на услугата. Тоа може да бидат услуги кои 
претпоставуваат склучување на договорен однос преку интернет, 
услуги кои нудат информации онлајн, пораки во врска со продаж-
бата, услуги кои нудат пребарувања, пристап и повлекување на 
алатки за пребарување на податоци, пристап и повлекување на 
истите, како и услуги кои вклучуваат пренос на информации пре ку 
комуникациски мрежи, обезбедување пристап до комуникациска 
мрежа или чување на информации доставени од корисниците на 
услугите. 

Од гледна точка на заштита на податоците, услугите на инфор ма-
тичкото општество се важни кога се базирани врз согласност на 
детето. Доколку детето е под 14-годишна возраст, обработката на 
неговите податоци е законска само и доколку согласноста е да де на 
или овластена од законскиот застапник на детето.

Точка 20: „Меѓународна организација“ 

Терминот меѓународна организација се користи во Законот во 
контекст на пренос на податоците. Меѓународна е организацијата и 
нејзините подредени тела регулирани со меѓународното јавно 
право, или кој било друг орган формиран од страна на, или врз 
основа на договор помеѓу две или повеќе држави. 

Во принцип, преносот на личните податоци до меѓународни ор-
ганизации е законит доколку организацијата нуди соодветно ниво 
на заштита на истите. Најчесто истите се извршуваат oд страна на 
јавните власти врз основа на одлука за адекватност донесена од 
Европската комисија или врз основа на меѓународно обврзувачки 
документи – договор, меморандум за разбирање, под услов пра вата 
на субјектите да имаат применлива и достапна судска заштита. 
Агенцијата дава овластување за истото откога ќе се обезбедат 
заштитни мерки во административните аранжмани кои не се за-
конски обврзувачки.
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Точка 21: „Трета земја“ 

Терминот трета земја исто така се однесува на пренос на пода-
тоци. Трета земја е земја која не е членка на Европската Унија или    
не е членка на Европскиот економски простор. Преносот на пода то-
ци во трета земја се овозможува доколку таа земја обезбедува со-
одветно ниво на заштита на својата територија.  

Точка 22: „Директен маркетинг“ 

Обработката на личните податоци за потребите на директниот 
маркетинг вообичаено се оправдува со легитимните интереси на 
контролорите на податоци. Преку директниот маркетинг, контро-
лорите му се обраќаат на одредено физичко лице за да му испратат 
рекламни материјали за добра и услуги, маркетиншки и рекламни 
материјали. За да дојдат до конкретниот поединец, контролорите 
користат каков било вид на директна комуникација со субјектот на 
личните податоци. 

Субјектот на личните податоци има право да ја оспори обработ-
ката за потребите на директниот маркетинг и доколку го направи 
ова контролорот има обврска да ја запре обработката на лични 
податоци за овие цели.

Став 2: „Истрага“ 

Агенцијата за заштита на лични податоци е националниот над зо-
рен орган задолжен за активности на следење на законитоста  на 
деј ствијата на контролорите и обработувачите кога се обработу  ва    ат 
личните податоци на територија на Република Македонија. Ка ко 
таква, таа ги има главните советодавни, истражни и овластувачки 
надлежности. Дефиницијата за „истрага“ од член 4, став 2 има за цел 
да го појасни опфатот на истражни надлежности на Агенцијата кога 
врши надзор или контрола на примената на Законот за заштита на 
личните податоци. Суштината на истражните надлежностите на 
Аген цијата е да ја испитаат и проверат законитоста на активно сти те 
на обработка на контролорот и обработувачот.     



34

Став 3: Појаснување на останатите термини

Целта на член 4, став 1 е да се дефинира терминологијата во по-
лето на заштита на личните податоци која за прв пат се воведуваат 
од Законот за заштита на личните податоци. Оттаму, став 3 упатува 
на терминологијата која се користи во други посебни закони во 
Република Македонија. Тој објаснува дека изразите што се упо тре-
буваат во овој закон, чие значење не е дефинирано со член 4 став (1) 
на овој член, имаат значење утврдено со друг закон. 

Член 5

Забрана на дискриминација

Заштитата на личните податоци се гарантира на секое фи зич  ко 
лице без дискриминација заснована врз неговата нацио нал но ст, 
раса, боја на кожата, верски уверувања, етничка припад ност, пол, 
јазик, политички или други верувања, материјална по ложба, по
тек ло по раѓање, образование, социјално потекло, држав јан ство, 
место или вид на престој или кои било други лични карак те
ристики.

Одредбите од член 5 го прокламираат правото на еднаква заш-
тита на личните податоци за сите лица чиишто лични податоци се 
обработуваат согласно закон. Тие ја утврдуваат општата забрана за 
дискриминација врз основа на која било од следните особини: на-
ционалност, раса, боја на кожата, религија, етничка припадност, род, 
јазик, политички или други убедувања, материјален статус, по текло 
според раѓањето, образование, социјална позадина, државјанство, 
место или вид на живеалиште, или други лични карактеристики на 
тоа лице. 

Забраната за дискриминација значи дека сите контролори и об-
ра ботувачи на податоци мора да ги спроведат своите обврски кон 
сите лица чиишто податоци ги обработуваат на еднаков начин.  
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Член 6

Примена на Законот за општата управна постапка

(1) Постапките предвидени со овој закон ќе се водат согла сно 
со одредбите од Законот за општата управна постапка, ако со 
овој закон поинаку не е уредено.

(2) Комуникацијата помеѓу Агенцијата за заштита на личните 
податоци (во натамошниот текст: Агенцијата) и странките се од
вива во писмена форма, усно или во електронска форма, по из
бор на странката посочен во барањето од странката, согла сно 
овој закон и Законот за општата управна постапка.

Агенцијата за заштита на личните податоци е административен 
орган, и оттаму ги извршува своите надлежности согласно барања-
та на Законот за општа управна постапка. Исклучоци се допуштени 
само до степен до кој Законот за заштита на личните податоци ги 
определува специјалните правила во врска со спроведувањето на 
одредени процедури. Ваквите специјални правила се утврдени во 
врска со спроведувањето на прекршочни постапки за повреди на 
Законот за заштита на личните податоци и во врска со надзорните 
дејствија на Агенцијата.  

По правило, иницијатор на важечката постапка е лицето кое ги 
определува средствата за комуникација со Агенцијата – која може 
да биде во писмена, електронска или усна форма. Доколку барател-
от вербално контактирал со Агенција, се препорачува за ова да се 
подготви пишан запис и истиот да се потпише од лицето кое го 
поднесува барањето за Агенцијата официјално да го евидентира 
усното барање. Евиденцијата треба да се внесе во стручната служба 
на Агенцијата.  



36

Член 7

Доставување на податоци

(1) Секој орган на државната власт, јавна институција, установа 
и друго правно лице што води службени регистри, јавно достапни 
збирки на податоци или други збирки на податоци е должен без 
надоместок по барање на Агенцијата, да ѝ доставува податоци од 
регистрите и збирките на податоци за потребите на постапките 
што се водат согласно со овој закон.

(2) Комуникацијата помеѓу Агенцијата и органите на др жав
ната власт, јавните институции, установи и други правни лица од 
ставот (1) на овој член се одвива во писмена или електрон ска 
форма согласно закон. 

Овој член ја утврдува обврската на јавните и други органи кои ги 
одржуваат официјалните регистри, јавните регистри или збирки на 
личните податоци да обезбедат информации од тие регистри и си-
стеми до Агенцијата, доколку тие информации се важни за извр-
шување на законски процедури согласно Законот за заштита на 
личните податоци. Оваа обврска се совпаѓа со општото барање на 
сите јавни органи да ги испитуваат фактите и да обезбедуваат до-
кази по сопствена иницијатива. Другите државни органи треба да 
соработуваат и да ги обезбедат потребните документи и информа-
ции за постапките кои ги води Агенцијата, согласно потребата. На 
пример, може да се појави потреба за информација од јавен реги-
стар на друг орган или збирка на личните податоци при постапува-
ње по поплака на субјект на личните податоци или за да се провери 
нарушувањето на безбедноста на личните податоци.  

Комуникацијата помеѓу Агенцијата и органите или засегнатите 
тела ќе се спроведува во писмена или електронска форма, онака 
како што е потребно согласно односното меродавно право.   
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Член 8

Давање на помош

(1) Агенцијата може да побара да ѝ се укаже помош од ор га
нот на државната управа надлежен за внатрешни работи при 
спрове дување на извршното решение, ако се наиде на физички 
отпор или таков отпор оправдано може да се очекува, како и во 
други случаи утврдени со закон.

(2) Во случаите од ставот (1) на овој член органот на држав
ната управа надлежен за внатрешни работи е должен да укаже 
помош согласно закон. 

(3) Секако, надзорните овластувања на Агенцијата ќе се спро ве-
ду ваат непречено со потребната соработка и помош од името на 
контролорите и обработувачите на податоци. Сепак, ова не мора 
секогаш да биде случај. Понекогаш, надзорот на Агенцијата може  да 
наиде на отпор, вклучително физички отпор или зависно од окол-
ностите, може да се очекува да дојде до таков отпор. Оттаму, со член 
8 се утврдува законската можност на Агенцијата да побара да се 
обезбеди помош на јавниот орган задолжен за внатрешни рабо ти 
во Република Македонија. Органот мора да се произнесе позитив -
но на ова барање. Доколку со некој посебен закон е утврде на за-
дол жителна одредба во случаите кога се обезбедува таква по мош 
од органот надлежен за внатрешни работи, Агенцијата како тело 
има право да добива таква помош. 
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II. НАЧЕЛА

Член 9
Начела поврзани со обработката на лични податоци

(1)  Личните податоци се:

 обработуваат законски, правично и на транспарентен на
чин во однос на субјектот на личните податоци („закони
тост, пра вичност и транспарентност“);

 собираат за конкретни, јасни и со закон утврдени цели и 
нема да се обработуваат на начин што не е во согласност со 
тие цели. Натамошната обработка за цели на архи ви рање 
од ја вен интерес, за научни или историски истра жувања 
или за статистички цели, во согласност со членот  81 став (1) 
од овој закон, нема да се смета дека не е во согласност со 
првични те цели за кои се собрани личните податоци 
(„ограничување на целите“);

 соодветни, релевантни и ограничени на она што е неоп
ходно во однос на целите заради кои се обработуваат 
(„минимален обем на податоци“);

 точни и каде што е потребно ажурирани, при што ќе се пре
зе мат сите соодветни мерки за навремано бришење или 
кори гирање на податоците што се неточни или не целосни, 
имајќи ги предвид целите заради кои биле обработени 
(„точност“);

 чувани во форма која овозможува идентификација на 
субјек тите на личните податоци, не подолго од она што е 
потребно за целите поради кои се обработуваат личните 
по датоци. Личните податоци може да се чуваат подолго од 
нивниот рок на чување ако се обработуваат само за цели  те 
на архиви ра ње од јавен интерес, за научни или истори ски 
истражувања или за статистички цели во сог ласност со 
чле нот 81 став (1) од овој закон, а со при ме нување на со
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одветни технички и орга низациски мерки според овој за
кон, заради заштита на пра вата и слобо дите на субјектот на 
личните податоци (,,ограни чување на рокот на чување“);

 обработени на начин кој обезбедува соодветно ниво на без
бедност на личните податоци, вклучувајќи заштита од не
ов  ластена или незаконска обработка, како и нив но случај
но губење, уништување или оштетување, со при мена на 
соод ветни технички или организациски мерки (,,интегри
тет и до верливост“).

(2) Контролорот е одговорен за усогласеноста со ставот (1) на 
овој член, при што е должен да ја демонстрира усогласеноста 
(отчетноста).

Обработката на лични податоци е предмет на некои задолжител-
ни правила кои мора да се применуваат во севкупниот циклус на 
обработка на личните податоци. Тоа се т.н. начела на обработката на 
податоците како и условите за законитост на обработката. 

Постојат седум начела за обработка на личните податоци и тие 
мора кумулативно да се применуваат (сите заедно, а не само некои 
од нив). Дури и да недостига само едно од нив, ова се смета за по-
вреда на законските барања за заштита на личните податоци, за што 
следува административна казнена одговорност. 

Според првото начело, податоците мора да се обработуваат за-
конски, правично и на транспарентен начин во однос на субјектот 
на личните податоци. Тоа утврдува дека секоја операција на об ра-
ботка треба да биде во согласност со законот кој се применува врз 
односниот контролор на податоците. Аспектот на транспа р ент ност 
на начелото бара од контролорот да гарантира дека физич ки  те ли-
ца чиишто податоци се обработуваат се свесни за обработката на 
податоци и степенот до кој истите се обработуваат. Правична и 
тран спарентна обработка значи дека сите информации и комуни-
кацијата со субјектот на лични податоци е лесно достапна и се об-
јаснува на јасен и разбирлив јазик. Онаму каде е соодветно треба да 
се користат и визуелни пораки. Првиот принцип бара од контро-
лорот на јавни податоци да ги информира субјектите на лични по-
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датоци барем за сопствениот идентитет и целите на обработката. Се 
препорачува физичките лица да бидат известени за ризиците, пра-
вилата, заштитните мерки и за правата кои се поврзани со об ра бот-
ката на личните податоци и како да го остварат своето право во 
однос на таа обработка. 

Второто начело е ограничување на целите. Тоа налага личните 
податоци да се собираат за конкретни, јасни и со закон утврдени 
цели и понатаму да не се обработуваат на начин што не е во сог-
ласност со тие цели. Главната одлика на ова начело е дека подато-
ците не треба да се користат без контрола туку за конкретни цели, 
кои не може да се постигнат без планираната обработка на по да-
тоците. На самиот почеток треба да се утврди која е целта на об-
работката. Таа треба да биде конкретна, законита и експлицитна (да 
не остава простор за нивно толкување). Целите треба да бидат из-
речно утврдени (не општи) и согласни со закон во поширока сми-
сла. Во некои случаи целите на обработката на податоци може да 
би дат резултат на конкретна законска обврска на контролорот, а  во 
други во зависност од неговиот опфат на активности. 

На пример, обработката на податоци за децата според вра бо те-
ните во градин ките, која е потребна за да се организира негата за 
децата, вклу чувајќи ја и здравствена нега. Законот определува дека 
натамошна обработка за цели на архивирање од јавен интерес, за 
научни или историски истражувања или за статистички цели, нема 
да се смета дека е некомпатибилна со првичните цели за кои се 
собрани по датоците. 

Тоа значи дека контролорот може да обра бо тува лични подато-
ци за наведените цели, под услов да бидат во ведени соод ветни тех-
ничко-организациски мерки за да се испо  чи ту ва начело  то на ми ни-
мален обем на податоци (на пример псе в   до нимизација или повеќе 
да нема идентификација на субјектот на личните податоци). Ната-
мошната обработка во овој случај е законита бидејќи целите се ле-
гитимни и личните податоци кои се предмет на обработка се ог-
раничени и веќе не можат да му се припишат на конкретниот суб-
јект на личните податоци.  
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Друго многу важно начело е начелото за минимален обем на 
по датоци. Тоа утврдува дека личните податоци треба да се 
соодветни, релевантни и ограничени на она што е неопходно во 
однос на целите заради кои се обработуваат. Согласно ова начело, 
контро лор от на податоци треба да го обработува само минималниот 
обем на податоци кој е апсолутно неопходен за постигнување на 
реле вантната цел на обработката. Обработката на повеќе податоци 
од она што е неопходно се смета за несразмерна и како таква за по-
вреда на начелото за минимален обем на податоците. На пример, 
доколку за обезбедувањето на услугите и влегувањето во дого вор-
ни обврски за контролор на податоците е доволно да се обрабо тат 
имињата, адресата и информациите за бројот и важноста на лич на та 
карта на субјектот на личните податоци, обработката на матичниот 
број на конкретниот поединец (клиент) би се сметала за прекумер-
на. Обработката на споменатата количина на податоци е соодветна 
и релевантна исто така за потребите на контрола на пристап. 

Наспроти ова, обработката на матичниот број на субјектот е неиз-
бежна и апсолутно потребна за даночни цели бидејќи служи за 
иден    тификација на даночниот обврзник согласно Законот за пер со-
налниот данок на доход. Друг пример за задолжителна обработка 
на матичниот број на субјектот на личните податоци е Законот за 
вработување и работење на странци, неговиот член 21, став 2 ги ре-
гулира категориите на лични податоци за странците кои Агенци јата 
за вработување мора да ги обработи, а матичниот број е еден од 
нив. 

Начелото на точност на податоците го обврзува контролорот на 
податоци да ги обработува само податоците кои се точни и ажури-
рани. Понекогаш точноста на податоците е суштинска за давањето 
на услугата и/или за извршување на обврските на контролорот. На 
пример, обработката на одредена медицинска дијагноза на еден 
пациент е од витално значење за неговиот точен и благовремен 
третман. Недостигот на прецизни информации во овој случај може 
да има штетно влијание врз здравствениот статус на пациентот, па 
дури и полоши импликации. Оттаму, контролорите на податоци 
треба да преземат мерки преку кои ќе се осигурат дека личните 



42

податоци кои се неточни, од гледна точка на целите за кои се обра-
ботуваат, благовремено да бидат коригирани или избришани.  

Законот за заштита на лични податоци му овозможува на конт ро-
лорот на податоци да ги чува податоците само за ограничен вре-
менски период (начело на ограничување на рокот на чување). 
Чувањето на податоци за неограничен временски период е забра-
нето. По правило податоците може да се обработуваат (а со тоа и 
складираат) сè додека е потребно контролорот на податоци да ги 
постигне релевантните цели на обработката. Ова е временскиот 
рок за кој податоците може да се чуваат во форма која овозможу ва 
идентификување на субјекти на личните податоци. Личните по да-
тоци може да се чуваат и подолги периоди само за цели на архи-
вирање од јавен интерес, за научни или историски истражувања 
или за статистички цели. Во овој случај, контролорите на податоци 
треба да ги преземат соодветните техничко-организациски мерки 
за да се одбранат правата и слободите на субјектот на податоци. 
Понекогаш ограничувањето на рокот на чување е изречно утвр-
дено со закон, и во тој случај, по истекување на рокот, личните 
податоци мора да се избришат. Во отсуство на определена со рок 
временска рамка за чување, контролорот на податоци е оној кој го 
утврдува периодот на чување. Критериумот за утврдување на ро ко-
вите е периодот за кој може да се остварат целите на об ра ботката.   

Контролорите имаат обврска да се обезбеди соодветна безбед-
ност на личните податоци со примена на соодветни технички или 
организациски мерки. Оваа обврска се нарекува начело на интег
ритет и доверливост. Целта на ова начело е да се гарантира заштита 
на личните податоци од неовластена или незаконска обработка, 
како и нивно случајно губење, уништување или оштетување, или 
пак откривање или пристап до податоците. Ваквите незаконски деј-
ствија може да резултираат со физичка, материјална или немате ри-
јална штета за субјектите на лични податоци додека соодветната 
имплементација на начелото на интегритет и доверливост треба да 
спречи или барем да го минимизира евентуалното појавување на 
која било од овие закани. 

Последното, седмо начело кое се однесува на обработка на лич-
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ните податоци е начелото на отчетност. Тоа е во законот утврдено 
во одделен став не толку многу за да се потцрта неговата важност, 
туку неговото влијание на сите други начела споменати претходно. 
Ова начело има два важни аспекти:

 Обврската на контролорот на личните податоци во пракса да 
ги спроведе сите други шест начела за обработка на пода-
тоците;

 Обврската на контролорот на личните податоци да провери 
и обезбеди докази за усогласеност со сите други шест начела 
на обработка на податоците. 

Законот не определува посебни мерки за да се обезбеди отчет-
ност. Во прилог следуваат примери за тоа како да се почитуваат 
некои од тие начела: за потребите на начелото на ограничување на 
рокот препорачливо е контролорите да одобрат и применат ин тер-
ни политики за заштита на податоците кои поконкретно ќе ги про-
пишат временските рокови за чување на различни категории на 
лични податоци. Доказ за почитувањето на истото начело може да 
биде кој било пишан документ (на пример, протокол) со кој се про-
верува дали одредени лични податоци се уништени по истекува-
њето на рокот за чување.   

За да се обезбеди спроведување на начелото за минимален обем 
на податоци, контролорите на податоци од јавниот сектор треба во 
своите интерни акти да ги пропишат политиките за заштита на 
личните податоци, за секоја категорија на податоци кои треба да се 
обработуваат и за конкретната цел на обработката. Онаму каде е 
применливо, овие политики треба да содржат упатување на конк-
ретните закони кои налагаат собирање, чување и пренос на овие 
категории податоци. Водењето на ажурирана евиденција за актив-
ностите на обработка во писмена форма, вклучувајќи и електрон  ска 
форма, треба да се користи како доказ дека е постигната сообраз-
ност со начелото на минимален обем на податоци.  

Почитувањето на начелото на отчетност треба да се покаже пред 
Агенцијата за заштита на личните податоци кога истата ги спро-
ведува своите надзорни активности. 
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Член 10
Законитост на обработката

(1)  Обработката е законска, само ако и до оној степен доколку 
е исполнет најмалку еден од следните услови:

 субјектот на лични податоци дал согласност за обработка 
на неговите лични податоци за една или повеќе конкрет ни 
цели;

 обработката е потребна за исполнување на договор каде 
субјектот на лични податоци е договорна страна, или за да 
се преземат активности на барање на субјектот на лични 
пода тоци пред неговото пристапување кон дого ворот;

 обработката е потребна за исполнување на законска об
врска на контролорот;

 обработката е потребна за заштита на суштинските инте
реси на субјектот на лични податоци или на друго физич ко 
лице;

 обработката е потребна за извршување на работи од јавен 
интерес или при вршење на службено овластување на 
конт ролорот;

 обработката е потребна за целите на легитимните инте
реси на контролорот или на трето лице, освен кога так вите 
ин те реси не преовладуваат над интересите или ос новните 
права и слободи на субјектот на лични подато ци коишто 
бараат за штита на личните податоци, особено кога суб јек
тот на лич ните податоци е дете.

(2) Алинејата 6 од ставот (1) на овој член нема да се примену ва 
за обработка на личните податоци од страна на органите на др
жав ната власт при спроведување на нивните надлежности.

(3) Правниот основ за обработка на личните податоци наве ден   
во алинеите 3 и 5 од ставот (1) на овој член се утврдува со закон. 
Во законот задолжително се предвидуваат одредби за: општите 
услови кои ја одредуваат законитоста на обработката од страна 
на конт ролорот, видовите на лични податоци кои се предмет на 
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обработ ката, категориите на субјекти на личните податоци; суб
јекти на кои може да бидат откриени  личните податоци,  како и 
личните пода тоци и целите за кои се откри ваат, ограничувањата 
во однос на це лите на откривање, пе ри одот на чување, операци
ите и постапките за обработка, вклу чувајќи и мерки за обез бе ду
вање на законска и правична об  ра ботка, а со цел да се исполни 
целта од јавен интерес и да биде пропорционално на извршува
ње на легитимната цел. 

(4)  Ако личните податоци се обработуваат за друга цел раз лич
на од целта за која првично биле собрани и обработката не се 
врши врз основа на согласност  на субјектот на личните по датоци 
или врз основа на закон кој е неопходна и пропор ци онална мерка 
во едно демократско општество за заштита на целите утврдени 
во членот 27 став (1) од овој закон, тогаш кон т ролорот за да ут
врди дали об ра ботката за други цели е во согласност со први ч
ната цел за која би ле собрани личните податоци, е должен меѓу 
другото да ги земе предвид:

 секоја поврзаност помеѓу целите заради кои се собираат 
лич ните податоци и целите за предвидената понатамо шна 
обработка;

 контекстот во кој биле собрани личните податоци, осо бено 
во поглед на односите помеѓу субјектите на лични подато
ци и конт ролорот;

 природата на личните податоци, а особено дали се обра бо
ту ваат посебни категории на лични податоци согласно со 
членот 13 од овој закон или се обработуваат лични подато
ци кои се однесу ваат на казнени осуди и казнени дела 
согласно членот 14 став (1) од овој закон;

 можните последици од предвидената понатамошна об ра 
бот ка за субјектите на лични податоци;

 постоењето на соодветни заштитни мерки кои може да 
вклу чуваат криптирање или псевдонимизација.

Првата можна законска основа за обработка на лични податоци 
е согласноста на субјектот на личните податоци. За подетално об-
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јаснување на поимот „согласност“ прочитајте го коментарот на член 
4, став 1, точка 11. Во случаи кога се обработуваат податоци за две 
или повеќе цели, согласноста треба да се даде за секоја цел на об-
работката. Иако нема обврска согласноста да се достави во писме-
на форма, доколку операцијата на обработка е базирана врз согла-
сноста на субјектот, согласно принципот на отчетност, контролорот 
треба да поседува докази дека согласноста била дадена. 

Доколку не постојат докази, тоа може да го загрози соодветното 
исполнување на обврските на контролорот. Доколку контролорот 
нема докази дека обработката на податоци се базира врз согла сно-
ст и дека субјектот не дејствува со добра намера, тој може да ја ос-
пори валидноста на обработката. 

Втората законска основа за обработка на личните податоци е по-
требата обработката на податоци за исполнување на договор каде 
субјектот на лични податоци е договорна страна, или за целите 
на пристапување кон договорот. Извршувањето на услугите 
согласно договор секако бара идентификување на двете страни во 
договорот – давателот на услугите и субјектот на податоци. Зависно 
од пред метот, идентификацијата може да се постигне со различен 
обем и вид на податоци, како што е име, адреса, лична карта, матичен 
број. За преддоговорните односи да бидат важечки законски 
предуслов за обработка на податоците, тие мора да бидат иницирани 
од суб јектот на податоци, а не од контролорот. 

Друг предуслов за законита обработка на податоци е исполнува
ње на законска обврска на контролорот. Тоа се случаи кога обра-
ботката произлегува од законот и не зависи од одлуката на конт ро-
лорот. Обработката врз оваа законска основа се спроведува, на 
пример, од сите вработени, бидејќи трудовите закони содржат од-
ред би со кои се регулира обработката на податоци за вработените, 
како што е чување на досиејата за вработените, управување со 
досиејата за одмори и отсуства на вработените, оценка на перфор-
мансите, обезбедување на здрави работни услови за работа на лица 
со хендикеп, итн. Обработката на лични податоци како што е за дол-
жителна идентификација на субјектите на личните податоци која ја 
прават банките е исто така законска бидејќи таквата обврска про-
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излегува од Законот за спречување на перење пари и други прино-
си од казниво дело и финансирање на тероризам.   

Во споменатите случаи обработката на податоци е законска, не-
зависно од тоа дали субјектите дале согласност за обработката и да-
ли се свесни дека се спроведува на операцијата за обработка. Ова е 
случај бидејќи неопходноста за обработка на податоците произ-
легува од експлицитната законска обврска на контролорот. Обвр-
ската на контролорот за обработка на лични податоци мора да биде 
пропишана со закон - ова секако е релевантниот применлив lex spe-
cialis. 

Посебен законски услов за законска обработка на податоците се 
случува кога обработката се спроведува со цел да се заштитат ви
талните интереси на субјектите или другите поединци. Постоењето 
на каква било закана по виталните интереси, како што е здравјето 
или животот на кое било физичко лице е валиден услов за обработ-
ка на податоци. 

Следната законска основа за обработка на податоците е двојна – 
за извршување на работи од јавен интерес или при вршење на 
службено овластување на контролорот. Контролорите на податоци 
од јавниот сектор вообичаено обработуваат лични податоци врз 
база на оваа можност.

Работите од јавен интерес може да се разликуваат. Јавниот ин те-
рес може да биде двигател на кои било од следниве работи: зашти-
та од сериозни прекугранични закани по здравјето, прашања пов-
рзани со монетарни, буџетски, даночни аспекти или социјалното 
осигурување.  

Сите административни услуги кои ги обезбедуваат јавните услу-
ги произлегуваат од службените овластувања на истите. Сепак, за 
контролорот да може да се повика на споменатата законска основа, 
законот мора изречно да го регулира опфатот на службеното овла-
сту вање на надлежниот државен орган. Се препорачува законската 
основа да содржи конкретни одредби како што се општите услови 
кои ја раководат законитоста на обработката од контролорот; ви-
довите на податоци кои се предмет на обработката; засегнатите 
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субјекти на лични податоци; субјектите пред кои може и целите за-
ради кои може да се откријат личните податоци; ограничување на 
целите на обработка; роковите на чување; и операции и процедури 
на обработка, вклучувајќи мерки за да се обезбеди законска и пра-
вична обработка како што се оние за други посебни ситуации на 
обработка.

Последната можност која ја потврдува законитоста на обработ-
ката се легитимните интереси кои ги спроведува контролорот 
или трето лице. Сепак, законот воведува „тест на рамнотежа“ кога 
се потпира на овој услов за законитост на обработката. Контролорот 
на податоци може да се повика на оваа законска основа само и до-
колку таквите интереси не преовладуваат над интересите или ос-
нов ните права и слободи на субјектот на лични податоци. Доколку 
тестот покаже дека основните права и слободи на субјектот пре-
овладуваат над легитимните интереси на контролорот, тој можеби 
нема да се повика на оваа законска основа да се легитимизира об-
работката. Треба да се посвети посебно внимание во случаите кога 
субјектот е дете. При спроведување на тест на рамнотежата, конт-
ролорот треба да ја земе предвид природата на личните по да тоци, 
категориите на субјекти, целите на обработката, и кон тек стот на 
обработка на податоците. 

Во релацијата помеѓу јавните органи и субјектите, субјектот на 
лични податоци е во ранлива позиција. Поради ова, контролорите 
од јавниот сектор можеби нема да се потпираат на оваа одредба за 
да ја проверуваат законитоста на нивните активности на обработка 
– законот изречно ја исклучува оваа основа како законски преду-
слов за  обработка на личните податоци од органите на државната 
управа при извршување на нивните задачи. Овие контролори може 
да обработуваат податоци врз основа на член  10, став 1, алинеја 4 
– обработка потребна при вршење на службено овластување на 
контролорот.

По правило, контролорот на податоци треба да има законска 
осно ва за секоја цел на обработката. Законските основи може да 
вари раат – контролорот може да се потпре на согласноста на суб-
јектот за една цел на обработка (на пример за директен маркетинг) 
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и за реализација на договор за друга цел (мобилни услуги). Законот 
(член 10, став 4) утврдува дека критериумите за оценка на компа-
тибилноста помеѓу првичните цели на обработката и натамошната 
обработка (обработка за потреби различни од првичните). Оценка 
на компатибилност треба да се спроведе во сите случаи на ната м-
ош на обработка доколку нема согласност од субјектот или ако нема 
законска одредба која ја оправдува натамошната обработка за по-
требите на национална безбедност, одбрана, јавен ред. Критериу-
мите се во прилог: 

 постоење на евентуална врска помеѓу целите на првичното 
собирање на личните податоци и планираната натамошна 
обработка (првична цел: стапување во договор за фиксна те-
лефонија за намалени цени за потребите на лица со по п ре че-
ност; понатамошни цели: внесување во телефонски именик 
на податоци за претплатникот, печатење и дистрибуирање  
на именикот); 

 контекстот во кој се собрани личните податоци, поконкретно 
во врска со релацијата помеѓу субјектите и контролорот (кон-
т ролор на податоци: телефонска компанија - која ја нуди ус-
лугата, субјект на податоци – физичкото лице кое е клиент на 
компанијата);

 природата на лични податоците (лични податоци поврзани 
со име, постојана адреса или телефонски број во однос на 
теле фонскиот именик и здравствениот статус поврзан со на-

ма  ле ните цени на телефонски услуги);  

 можните последици на планираната натамошна обработка за 
субјектите (откривање на податоците на неограничен број на 
лица). 

 постоењето на соодветни заштитни мерки, како што се енк-
рип ција или псевдонимизација (нема такви мерки; печате-
њето и дистрибуцијата на телефонскиот именик ги прави по-
датоците недостапни на голем број лица).
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Член 11

Услови за согласност

(1)  Кога обработката се врши врз основа на согласност, конт
ро лорот е должен да демонстрира дека субјектот на личните 
подато ци дал согласност за обработка на неговите лични по
датоци.

(2) Ако согласноста на субјектот на лични податоци е дадена во 
форма на писмена изјава која се однесува и на други пра шања, 
ба ра њето за согласност мора да се презентира на начин кој јасно 
мо же да се разликува од другите прашања, во раз бир лива и лесно 
достапна форма, користејќи јасни и едноставни средства. Секој 
дел од таквата изјава кој претставува повреда на овој закон, не е 
обв р зувачки.

(3) Субјектот на лични податоци има право да ја повлече сог
ласноста во секое време. Повлекувањето на согласноста не влијае 
на законитоста на обработката, заснована на дадена согласност 
пред нејзиното повлекување. Пред да даде сог ла сност, субјектот 
на лични податоци се информира за тоа, а повлекувањето на сог
ла сноста мора да биде еднакво едно ставно како и нејзиното 
давање.

(4) Кога се проценува дали согласноста е доброволно даде на, во 
најголема можна мера се зема предвид, меѓу другото, дали извр
шу вањето на договорот во кој е вклучена одредена услуга е ус
ловено од согласноста за обработка на личните податоци, а која 
не е пот ребна за исполнување на договорот.  

Контролорите имаат начелна обврска да преземат мерки да де-
мон стрираат сообразност со Законот за заштита на лични податоци. 
Доколку се обработуваат лични податоци врз основа на согласност 
на субјектот, контролорот мора да поседува валиден доказ за ра-
сположливоста на таа согласност. Зависно од случајот, адекватни 
алатки за тоа може да бидат писмени изјави, аудио-визуелни снимки, 
како и снимки од одбележани места на онлајн договори со што 
корисникот ја дава согласноста. Контролорот треба да има на ум 
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дека во случај на писмена изјава која не е поврзана само со обра-
ботката на податоци, туку се однесува и на други прашања, сог-
ласноста за обработка на податоците треба јасно да може да се 
разликува од другите информации. Субјектите треба да бидат во 
позиција неспорно да го признаат фактот дека се согласуваат со 
обработката на личните податоци. Информацијата мора да се даде 
на разбирлив јазик, без да се користи професионален жаргон за да 
биде неспорно сигурно дека субјектот го разбрал фактот дека е сог-
ласен со обработката. Доколку исказот не се совпаѓа со тие бара ња, 
може да се смета за ништовен, и со тоа необврзувачки.  

Субјектот на личните податоци е слободен лесно да ја повлече 
својата согласност во секое време. Повлекувањето нема ретро ак-
тивен ефект но важи во иднината. 

Контролорите не смеат да побараат лични податоци кои не се 
неопходни за извршување на договорот каде субјектот како дого-
ворна страна не смее да го постави примањето на вакви податоци 
како предуслов за давање на услуги.

Член 12

Услови коишто се применуваат за согласноста на дете во од нос 
на услугите на информатичкото општество

(1) Каде што субјектот на лични податоци има дадено сог лас
ност за обработка на неговите лични податоци за една или повеќе 
кон кретни цели, во врска со директното нудење на ус луги на ин
фор  матичкото општество на деца, обработката на личните пода
тоци на дете е законска, ако детето има најмалку 14 години. Ако 
детето е на возраст под 14 години, таквата об работка е за конска 
само ако и доколку таквата согласност е дадена или дозволена  
од законскиот застапник на детето.

(2)  Во случаите од ставот (1) на овој член, контролорот е дол
жен да вложи разумен напор за верификација дека согласно ста 
е даде на од законскиот застапник на детето, земајќи ја предвид 
распо ложливата технологија.
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Децата се ранлива група на субјекти на лични податоци, и оттаму 
законот воведува одредени дополнителни правила и барања по од-
нос на заштитата на нивните податоци. Членот 12 пропишува дека 
обработката на лични податоци за дете во контекст на услугите на 
информатичко општество е законита само доколку детето има ба-
рем 14 години. Ова е возраста на која детето се стекнува со одго-
ворност и капацитет, согласно закон, да разбира и да реагира на 
информација и кореспонденција. 

Доколку детето е под таа возраст, потребна е согласност од ро-
дител. Контролорите имаат обврска да преземат разумни напори да 
го проверат постоењето на таа сог ла сност. Засега, не постои метод 
кој стопроцентно би го докажал тоа, и кој се користи од сите. Се 
препорачува согласноста од родител да се побара, но обврската за 
проверка се смета дека е преголем товар што во информатичкото 
општество не би требало да се бара (на пример при нарачки на 
стоки или услуги).

За да ја исполнат обврската, давателите на услуги во информа-
тичкото општество треба да ги прашуваат децата за нивната воз ра-
ст, и доколку имаат под 14 години, треба да се исклучени од дава ње 
на понатамошни лични информации сè додека не обезбедат из-
речна и проверлива согласност од родителот или старателот на де-
тето. Тоа што на некои веб-страници се бара од детето да го означи 
местото каде потврдуваат дека имаат согласност од нивниот ро ди-
тел или старател треба целосно да се отфрли. 

Соодветни методи на проверка може да бидат: да се бара од де-
тето да ја даде електрон ската адреса за контролорот на податоците 
да им испрати елек тронска пошта на родителите со барање за нив-
на согласност; барање да се потпише образец на согласност, истиот 
да се потпише и испрати по факс; прифаќање и проверка на кредитна 
картичка; имањето на обучен персонал кој ќе ги прима повиците од 
родителите; барање до родителите да испратат електронска пошта 
со дигитален потпис; како и барање да се обезбеди ПИН број или 
лозинка. Постои и голема веројатност да треба да се оди со пош-
тенска комуникација. Барањето на согласност преку пошта е без-
беден метод на проверка но одзема повеќе време (т.е. времето кое 
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е потребно за писмото да стаса до операторот на веб-страницата) и 
тешко се управува.

Останува на контролорот да утврди кои мерки се соодветни во 
определен случај за добивање на родителска согласност. Како оп-
што правило, контролорите треба дa избегнуваат проверки кои и 
самите бараат прекумерно собирање на лични податоци.

Родителската контрола е неопходна кога се користат лични по-
датоци на децата за маркетиншки цели или за создавање на ко ри-
снички или лични профили и собирање на лични податоци кои се 
однесуваат на деца при користење на услуги кои се нудат директно 
на деца. Согласноста на родител или старател не се бара во контекст 
на превентивни или советодавни услуги кои се нудат директно на 
детето. На пример, за услуги за заштита на децата кои се нудат на 
деца преку услуга на интернет не се бара претходно овластување 
од родителите.

Член 13

Обработка на посебни категории на лични податоци

(1) Се забранува обработка на личните податоци кои от кри
ваат расно или етничко потекло, политички ставови, верски или 
фило зофски убедувања или членство во синдикални орга ни зации, 
како и обработка на генетски податоци, биометриски податоци 
за целите на единствено идентификување на фи зичко лице, по
да тоци што се однесуваат на здравјето или по датоци за сексуал
ни от живот или сексуалната ориентација на физичкото лице.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, обработка на по
себните категории на лични податоци може да се врши ако:

 1) субјектот на лични податоци дал изречна согласност за 
об работка на тие лични податоци за една или повеќе кон
кретни цели, освен кога со закон е предвидено дека заб
раната од ставот (1) на овој член за обработка на такви по
датоци не може да се отповика од субјектот на личните 
податоци;
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 2) обработката е неопходна за целите на извршување на 
об врските и остварувањето на посебните права на кон
тролорот или на субјектот на лични податоци во областа на 
трудовото право и социјалната сигурност и во про пи сите 
за социјална заштита, до колку тоа е дозволено со закон 
или колективен договор, во кои се предвидуваат соодветни 
мерки за заштита на фундаменталните пра  ва и интереси на 
субјектот на лични податоци;

 3) обработката е неопходна за заштита на суштинските ин
те реси на субјектот на личните податоци или на друго фи
зичко лице, кога субјектот на личните податоци фи зички 
или правно не е во можност да ја даде својата сог ласност;

 4) обработката се извршува во рамките на легитимните ак
тивности со соодветни заштитни мерки од одредена фон
дација, зд ру жение на граѓани или некоја друга не профитна 
организација со политичка, филозофска, рели гиозна или 
син дикална цел и под ус лов обработката да се однесува 
само на членови на овие органи зации или на нивни пора
нешни членови или на лица кои имаат ре дов ни контакти со 
нив во врска со нивните цели и под услов лич  ни  те податоци 
да не се откриваат надвор од таа ор ганизација без сог
ласност на субјектите на личните по датоци;

 5) обработката се однесува на лични податоци, кои очиг
ледно се објавени јавно од субјектот на личните пода тоци;

 6) обработката е неопходна за воспоставување, прак
тикува ње или одбрана на правни барања или секогаш кога 
судовите деј ствуваат според надлежностите на суд ството;

 7) обработката е неопходна поради причини од јавен ин те
рес врз основа на закон пропорционално на целта и по
читување на суштината на правото на заштита на лич ните 
податоци, како и обез бедување соодветни и кон кретни 
мерки за заштита на фунда мен талните права и интереси на 
субјектот на личните податоци;

 8) обработката е неопходна за целите на превентивна или 
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трудова медицина, за проценка на работоспособно ста на 
вра бо тениот, медицинска дијагноза, обезбедува ње на 
здрав ствена или социјална нега или третман или за целите 
на управување со услу гите и системите за здрав ствена или 
социјална заштита, врз основа на закон или во согласност 
со договор со здравствен работник во кој предмет се ус
ловите и заштитните мерки наведени во ставот (3) од овој 
член;

 9) обработката е неопходна за целите од јавен интерес во 
областа на јавното здравство, како што се заштита против 
сериоз ни прекугранични закани за здравјето или обез
бедување на високи стандарди за квалитет и безбедност на 
здравствената заштита и ле ковите или медицинските по
магала, врз основа на закон, во кој се предвидени соодвет
ни и конкретни мерки за заштита на правата и слободите 
на субјектот на личните податоци, особено заштита на де
ловна тајна;

 10) обработката е неопходна за целите на архивирање од 
јавен интерес, за целите на научни и историски истражу
вања или статистички цели во согласност со членот 81 став 
(1) од овој закон, врз основа на закон, што е про пор цио нал
но на целта во согласност со почитување на суш тината на 
правото на заштита на личните податоци и обезбедување 
соодветни и конкретни мерки за заштита на фунда мен тал
ните права и интереси на субјектот на личните податоци.

(3) Личните податоци наведени во ставот (1) од овој член, 
можат да бидат обработени за целите наведени во точка 8) од 
ставот (2) на овој член, кога овие податоци се обработуваат од 
страна на про фесионално тело или податоците се обработуваат 
под од говор ност на професионално тело кое подлежи на об
врска за чување на деловна тајна во согласност со закон или со 
правилата утврдени од надлежни тела во Република Маке до
нија или од друго лице кое исто така подлежи на обврска за 
чување на деловна тајна во сог ласност со закон или правилата 
утврдени од надлежни тела во Република Македонија.
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Одредбите од член 13 ја утврдуваат општата забрана за контро-
лорите на податоци да ги обработуваат т.н. посебни категории на 
лични податоци (чувствителни податоци). Обработката на вакви 
податоци открива сериозни ризици по заштитата на податоците, и 
се чини дека е потребно високо ниво на поединечна контрола врз 
личните податоци. За детален опис на поимот „посебни категории 
на податоци“ погледнете го член 4, став 1, т.13 oд законот. Одредбата 
во член 13 таксативно ги наведува сите ситуации во кои не се при-
менува општата забрана за обработка, и според што обработката на 
ваквите податоци е законита.  

Првата основа за законска обработка на посебните податоци е 
доколку субјектот на личните податоци дал изречна согласност за 
обработката на посебните лични податоци за една или повеќе 
утврдени цели. Иако вообичаената согласност може да се даде пре-
ку изразување на желба за ова, или со изјава или со јасно потвр дно 
дејствие, согласноста за обработка на чувствителни податоци бара 
квалификувана форма на израз на волјата на субјектот на по датоци. 
Согласноста за обработка на овие податоци може да биде експли-
цитна. Во овој случај, нивото на сигурност и недвосмисле ност на 
постоење на согласност на субјектот на личните податоци е пови-
соко. Изречна согласност значи дека субјектот на податоци мора да 
даде изречна изјава на согласност. Очигледен начин како да се даде 
изречна согласност е преку изречно искажана согла сност во пи-
смена изјава. Обработката на чувствителни податоци на кон тро ло-
рите на оваа правна основа мора да поседува валидни докази за 
расположливоста на изречната согласност на субјектот. Онаму каде 
е соодветно, контролорот може да се погрижи дека пишаната изја ва 
е потпишана од субјектот на личните податоци, за да се от странат 
сите сомнежи и потенцијалниот недостиг на докази во ид нина. Во 
дигиталниот или онлајн контекст, субјектот на податоци може да ја 
даде бараната изјава пополнувајќи електронски обра зец, или со 
праќање на електронска пошта, праќање на скениран документ или 
носење на потпис на субјектот или преку користење на електрон-
ски потпис. Теоретски, користењето на усни искази мо же исто така 
да биде доволно да се изрази валидна изречна сог ласност, сепак 
може да биде тешко да се докаже за контролорот дека се исполне ти 
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сите услови за давање на валидна изречна сог ласност освен ако 
изјавата не е снимена. 

Проверка на согласноста во две фази е една можност како да се 
потврди валидноста на изречната согласност. На пример, субјектот 
добива електронска пошта известување за намерата на контроло-
рот да обработи снимка која содржи медицински податоци. Кон-
тролорот објаснува во електронската пошта дека бара согласност 
за употреба на конкретен сет информации за одредена цел. Докол-
ку субјектот на податоци се согласи на користење на податоците, му 
испраќа повратна електронска пошта на контролорот во кој е содр-
жана пораката „се  согласувам“. По испраќање  на потврдата, суб јек-
тот добива линк за потврда на кој мора да се кликне или добива 
СМС-порака со код за потврда, со кој уште еднаш се  проверува 
согласноста. 

Сепак, изречната согласност на субјектот не ја исклучува забра-
ната за обработка на лични податоци доколку со закон е опреде-
лено дека забраната за обработка не може да ја укине субјектот.  

Втората основа за законска обработка на чувствителни пода то -
ци е кога обработката е неопходна за целите на извршување на 
об вр ските и остварувањето на посебните права на контролорот 
или на субјектот на лични податоци во областа на трудовото пра
во и социјалната сигурност и во прописите за социјална заштита. 
Обра ботката во овој случај треба да произлегува или од изречна 
закон ска одредба или од колективен договор во кој се предвиду-
ваат соодветни мерки за заштита на фундаменталните права и ин-
тереси на субјектот на лични податоци. Контролорот нема слобода 
при во споставување на заштитните мерки и важечката законска 
рамка во оваа област мора да ги вклучи истите. Оттаму, се пре-
порачува јав ните установи, Владата и Собранието на Република 
Македонија да ја исполнуваат, на постојана основа, нивната обврска 
да се кон сул тираат со Агенцијата за заштита на личните податоци 
при изгот вување на законите и регулативите за да се гарантира де-
ка над зор ниот орган има капацитет да дава препораки и совети во 
врска со заштита на правата и слободите на физичките лица кога 
станува збор за обработката.
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Tретата законска основа за посебни категории е доколку обра
ботката е неопходна за заштита на суштинските интереси на суб
јектот на личните податоци или на друго физичко лице, кога суб
јектот на личните податоци физички или правно не е во можност 
да ја даде својата согласност. Не постои посебна листа на вредности 
кои може да се определат како суштински интереси на субјектот, и 
затоа контролорот треба да ги определува случај по случај. Сепак, 
тие може да се однесуваат на потребата за заштита на физичкиот 
интегритет или животот на субјектот, како и во состојби како што се 
елементарни непогоди или хуманитарни катастрофи, и др.  

Друг основ за законска обработка на посебни категории пода то-
ци се однесува на обработка која се извршува во рамките на ле ги
тимните активности со соодветни заштитни мерки од одреде на 
фон дација, здружение на граѓани или некоја друга непрофитна 
ор га  низација со политичка, филозофска, религиозна или синди
кална цел. Обработката во тој случај би била законита само докол ку 
се применат сите од наведените услови:

 обработката се однесува само на следниве категории суб-
јекти на лични податоци: сегашни или поранешни членови 
на споменатите организации или лица кои имаат редовни 
контакти со нив во врска со нивните цели;

 личните податоци да не се откриваат надвор од таа орга ни за-
ција без согласност на субјектите на личните податоци (кон т-
ролорите не смеат да обработуваат податоци во форма на 
откривање врз база на кој било друг законски основ без сог-
ласност);

 во текот на обработката да се применат соодветни заштитни 
мерки од страна на споменатите организации (контролори). 

Целта на оваа правна основа е да им се овозможи на различните 
контролори (фондации, граѓани или други непрофитни организа-
ции со политичка, филозофска, религиозна или синдикална мисија)
слободно да ги обработуваат податоците кои се однесуваат на чле-
нувањето во организациите кои самите субјекти ги направиле до-
стапни. 
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Обработката на посебни податоци е исто така законска доколку 
се однесува на лични податоци кои очигледно се објавени јавно 
од субјектот на личните податоци. Разбирливо, во такви ситуации 
не треба да има никакви пречки за операциите на обработка, би-
дејќи преку очигледно објавување на посебни категории податоци 
во јав ност, субјектот практично дава согласност за обработка на 
истите. На пример, професионалните политичари се најчест при-
мер на суб јекти на лични податоци кои, на редовна основа јавно  ги 
објаву ва ат нивните политички верувања и членство.

Друга правна основа за обработка на податоци е кога обработ
ката е неопходна за воспоставување, практикување или одбрана 
на правни барања или секогаш кога судовите дејствуваат спо ред 
над леж ностите на судството. Првиот основ се однесува на оства-
рува ње на правото на ефикасен правен лек, што е друго основно 
чо ве ково право. Соодветната рамнотежа помеѓу тоа право и пра-
вото на заштита на податоците ја оправдува обработката на чув-
ствителни лични податоци, на пример, од судови, трибунали, жа ли-
тели, туже ни страни и нивните адвокати. Вториот основ се од несува 
на општа та исклученост од надзорот над спроведување на одред-
бите за заштита на личните податоци кога судовите дејствуваат во 
рамките на нивната надлежност. Законитоста на обработката на 
чувствител ни податоци во такви случаи е предуслов за целосната 
реализација на независноста на судовите. Доколку, за потребите на 
одреден пред мет, е неопходно судот да обработува чувствителни 
по датоци, обработката ќе биде законска и оправдана врз спо ме-
натиот правен основ. 

Друга ситуација во која е оправдано да се обработуваат посеб ни 
категории на лични податоци е поврзана со основот суштински ја
вен интерес. За да биде валидна законска основа за обработка, тре-
ба, согласно закон да се утврди постоењето на јавен интерес. Кон-
тро лорот не смее самостојно да утврдува дали постојат основи за 
суштински јавен интерес. Сепак, контролорот мора да ја оцени 
сразмерноста помеѓу суштинскиот јавен интерес во конкретен слу-
чај и целта која ја има обработката на чувствителни податоци кај 
конкретен субјект на личните податоци за да се изнајде потребната 
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рамнотежа помеѓу овие две права кои се едно наспроти друго. 
Контролорот е обврзан да спроведе мерки за заштита на основни те 
права и интереси на субјектите. Самото постоење на јавен интерес 
не е доволно. Законодавецот вовел обврска интересот да биде зна-
чителен - да  биде суштински. На пример, импликациите по жи вот-
ната средина или општествените односи може да се сметаат за суш-
тински јавен интерес.  

Контролорите на податоци се овластени да обработуваат по себ-
ни категории на податоци исто така кога обработката е неопход на 
за здравствени цели како што се кои било од наведените цели:

 превентивна или трудова медицина;

 за проценка на работоспособноста на вработениот;

 за медицинска дијагноза;

 за обезбедување на здравствена или социјална нега;

 за обезбедување на третман;

 за целите на управување со услугите и системите за здрав-
ствена или социјална заштита согласно закон или согласно 
до говор со здравствен работник.

Задолжителен предуслов во овој случај се посебните категории 
на податоци за обработка кои треба да се обработуваат од страна 
на или под надлежност на професионално тело кое подлежи на об-
врска за чување на деловна тајна во согласност со закон или со 
правилата утврдени од надлежни тела во Република Македонија 
или од друго лице кое исто така подлежи на обврска за чување на 
деловна тајна во согласност со закон или одредбите на надлежни те 
органи во Република Македонија. Врз основа на таа законска осно-
ва, раководното тело на здравствените органи на национално ниво 
може да обработува посебни категории на податоци за потребите 
на контрола на квалитет, раководни информации, и општиот и ло-
калниот надзор врз системот за социјална и здравствена заштита, 
и за обезбедување на континуитет на здравствената или социјал-
ната заштита.
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Обработката на посебни категории податоци е законска доколку 
е неопходна за целите од јавен интерес во областа на јавното зд
равство. Под јавно здравје се подразбираат сите елементи кои се 
однесуваат на здравјето, т.е. здравствен статус, со податоци за мор-
бидитет и попреченост, факторите кои влијаат врз тој здравствен 
статус, здравствените потреби, ресурсите кои се вложуваат во здрав-
ствената заштита, пружањето и универзалниот пристап кон здрав-
ствена заштита како и расходите за здравствена заштита и фи нан-
сиите, како и причините за морталитет. Во прилог се алтернативни 
примери за ситуации во кои може да биде потребна обработка врз 
овие законски основи:

 заштита против сериозни прекугранични закани за здравјето;

 обезбедување на високи стандарди за квалитет и безбедност 
на здравствената заштита и лековите или медицинските по-
магала;

 здравствена заштита;

 следење заради тревожење. 

Обработката врз овие законски основи е важечка доколку е ба-
зирана врз закон. Законот треба да предвидува мерки и заштитни 
механизми во врска со правата и слободите на субјектот. Со оглед 
на тоа што ова се случаи на обработка на податоци од страна на 
медицински професионалци, и во овој случај важи обврската за 
чување на деловна тајна. 

Последната алтернативна законска можност за обработка на по-
себни категории на лични податоци се однесува на обработка која 
е неопходна за целите на архивирање од јавен интерес, за целите 
на научни и историски истражувања или статистички цели. На 
пример, студиите кои се спроведуваат од интерес на јавноста може 
да се базираат врз оваа законска основа. Неопходноста на обра-
ботката треба да се утврди со закон, и законскиот режим треба да 
биде со образен со целите кои треба да се постигнат со самата об-
работка на посебни категории податоци, имено, за почитување на 
правото на заштита на податоци и за воведување на мерки за заш-
тита на основните права и интереси на субјектите на податоци.
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  Член 14

Обработка на лични податоци поврзани со казнени осуди и 
казнени дела

(1) Обработката на личните податоци во врска со казнените 
осу ди и казнените дела или која е поврзана со безбедносните 
мерки засновани на членот 10 став (1) од овој закон, се врши само 
под контрола на надлежен орган на државната власт или кога 
обра бот ката е дозволена со закон во кој се утврдени соод ветни 
мерки за заштита во согласност со правата и слободите на суб
јектите на личните податоци. Секој сеопфатен регистар на каз не
ни осуди се води под контрола на надлежен орган на државната 
власт.

(2) Правилата кои се однесуваат на заштита на физички ли ца 
во однос на обработката на личните податоци од страна на над
лежни те органи за целите за спречување, откривање и го нење на 
казнени дела или извршување на казнени одлуки, вклу чувајќи и 
заштита и спречување против заканите од јав ната безбедност, се 
уредуваат со закон, а имајќи ги предвид начелата на овој закон и 
посебните ус лови утврдени во членот 15 од овој закон. 

Податоците поврзани со казнени осуди и казнени дела не се сме-
таат за посебни категории на податоци. Сепак, земајќи ја предвид 
природата на истите, законодавецот пропишал посебни барања во 
однос на нивната обработка за да се ограничат можните контро-
лори кои би имале пристап до нив. Обработката е дозволена един-
ствено од органите на јавната власт чиишто функции налагаат при-
стап и обработка на податоци во врска со кривични осуди и дела 
– на пример, јавно обвинителство, кривични судови, затворска ад-
министрација. Други органи може да обработуваат вакви подато-
ци само доколку обработката е овластена со закон што обезбедува 
соодветна заштита на правата и слободите на субјектите на лични 
податоци. Секако, во тој случај, обработката на податоци би била 
оправдана врз еден од следните основи: вршење на службена 
должност која му е доделена на контролорот, или усогласеност со 
законските обврски на контролорот на податоци. 
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Што се однесува до обработката на лични податоци за потре би-
те на спречување, откривање и прогон на кривичните дела, член 14, 
став 2 упатува на посебен закон. Истиот ќе биде во согласност со 
основните барања на Законот заштита на личните податоци. 

Член 15

Обработка за којашто не се бара идентификација

(1) Ако целите за кои контролорот обработува лични по да тоци, 
не бараат или престанала потребата за натамошна иден ти фи
кација на субјектот на личните податоци од страна на кон тро
лорот, конт ролорот не е обврзан да одржува, стекнува или да 
обработува до полнителни информации за иден ти фи кација на 
субјектот на лични те податоци само заради усо гла сување со овој 
закон.

(2) Кога во случаите наведени во ставот (1) од овој член, конт
ро лорот може да демонстрира дека не е во состојба да го иден
тифи кува субјектот на личните податоци, соодветно го инфор
мира суб јектот на личните податоци, ако тоа е можно. Во такви 
случаи, чле  новите од 19 до 24 на овој закон не се применуваат, 
освен кога субјектот на лични податоци, со цел да го оствари 
своето право од овие членови, обезбедува дополнителни ин  фор
мации, овозмо жу вајќи негова идентификација. 

Согласно општото правило, контролорите треба да ги обра бо ту-
ваат личните податоци сè додека е неопходно да се постигнат це ли-
те на обработката или додека не истече рокот за чување на по да то-
ците. Натамошна обработка на лични податоци кога ќе се ис  пол  нат 
целите на обработка или по истекување на рокот на чу вање, е доз-
волена само за потребите на архивирање или за јав ниот интерес, за 
научни или историски истражувања или за ста т истички цели или за 
обработка на податоци кои не дозволуваат иден ти фи кација на 
субјектите на лични податоци. Во овие случаи, контроло рот има 
обврска да преземе соодветни заштитни меха низми во врска со 
правата и слободите на субјектите како што е, на пример, псев до ни-
мизација на податоците. Контролорот можеби нема да се повика на 
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неговата обврска согласно Законот за зашти та на личните податоци 
за да ги оправда подолгите периоди на обра ботка на податоците 
кои го идентификуваат субјектот на податоци.  

Се препорачува контролорот да го информира субјектот на по-
датоци за тоа дека субјектот веќе не може да се идентификува. Факт-
от што идентификацијата не може да се воспостави води до не-
можност на субјектот да го исполни своето право на пристап до 
ин формации и правото на преносливост на податоците поради 
немање предмет. Сепак, доколку субјектот на сопствена иниција-
тива ја обезбеди информацијата за идентификација, обработката 
на дополнителните информации од контролорот се сметаат за за-
конска. Давањето на таквите податоци за идентификација му овоз-
можуваат на субјектот на податоци да ги оствари своите права сог-
ласно член 19 и 24.
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III. ПРАВА НА СУБЈЕКТОТ НА ЛИЧНИТЕ 
ПОДАТОЦИ

1. Транспарентност и модалитети

Член 16

Транспарентни информации, комуникација и модалитети за 
из вршување на правата на субјектот на личните податоци

(1) Контролорот презема соодветни мерки за обезбедување на 
сите информации наведени во членовите 17 и 18 од овој за кон и 
на секоја комуникација врз основа на членовите од 19 до 26, како 
и членот 38 на овој закон поврзани со обработката на субјектот 
на личните податоци на концизен, транспарентен, разбирлив на
чин и во лесно достапна форма, со користење на јасен едноста
вен јазик, особено за информации кои посебно се наменети за 
дете. Инфор мациите треба да бидат дадени во писмена форма 
или со други средства, вклучувајќи каде што е применливо по 
електронски пат. По барање на субјектот на личните податоци, 
информациите може да се дадат усно, под услов идентитетот на 
субјектот на личните податоци да е докажан со други средства.

(2) Контролорот ќе го олесни остварувањето на правата на суб
јектот на личните податоци врз основа на членовите од 19 до 26 
на овој закон. Во случаи кои се однесуваат на  член 15 став (2) на 
овој закон, контролорот нема да одбие да дејствува на барање на 
суб јектот на личните податоци за остварување на неговите права 
врз основа на членовите од 19 до 26 на овој закон, освен ако 
контро лорот докаже дека не е во состојба да го идентификува 
субјектот на личните податоци. 

(3) Контролорот за барањето ќе обезбеди информација за пре
 земените активности врз основа на членовите од 19 до 26 на овој 
закон до субјектот на личните податоци без непотреб но задоц
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нува ње и во секој случај во период од еден месец од де нот на 
приемот на барањето. Доколку е потребно овој рок мо же да биде 
продолжен за уште два месеци земајќи ги предвид сложеноста и 
бројот на барањата. Контролорот ќе го информи ра субјектот на 
личните по да тоци за секое такво продолжува ње во рок од еден 
месец од денот на приемот на барањето, за едно со причината за 
задоцнувањето. Кога субјектот на лични податоци поднесува 
барање во електрон ска форма, инфор ма циите се даваат преку 
електронски средства каде што е можно, освен ако субјектот на 
личните податоци побара поинаку.

(4) Ако контролорот не презема активности по барање на суб
јектот на личните податоци, контролорот ќе го информира суб
јект от на личните податоци без одложување и најдоцна во рок од 
еден месец од денот на приемот на барањето, за при чините за 
непре зе мените активности и за можноста за до ста вување на ба
рање до Агенцијата, како и за можноста за ко ристење на правни 
средства. 

(5) Обезбедената информација врз основа на членовите 17 и 
18 од овој закон и секоја комуникација и сите активности пре
земени врз основа на членовите од 19 до 26, како и членот 38 на 
овој закон се овозможуваат без надомест. Каде барањата од суб
јектот на лич ните податоци се очигледно неосновани или пре
кумерни, особено во однос на нивниот повторувачки ка рактер, 
кон тролорот може да:

 наплати разумен надомест имајќи ги предвид админи стра
 тивните трошоци за обезбедување на информација та или 
комуникацијата или постапувањето по барањето или

 одбие да постапи по барањето. 

Докажувањето на неоснованоста или прекумерниот карак тер 
на барањето паѓа на товар на контролорот. 

(6) По исклучок од членот 15 на овој закон, каде што контро ло
рот има основано сомневање во врска со идентитетот на фи зич
кото лице што го поднесува барањето според членовите  од 19 до 
25 од овој закон, контролорот може да побара доставу ва ње  на 
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допол нителни информации потребни за утврдување на иден ти
тетот на субјектот на личните податоци.

(7) Информацијата која се обезбедува до субјектите на лич ните 
податоци во согласност со членовите 17 и 18 од овој закон може 
да се обезбеди во комбинација со стандардизирани ико ни, со цел 
да им даде лесно видлив, разбирлив и јасно читлив начин со цел 
да се обезбеди јасен преглед на целта на обра бот ката. Ако ико
ните се претставени во електронска форма тие треба да бидат 
машинско читливи.

(8) Агенцијата донесува подзаконски акт за одредување на ин
фор мациите коишто треба да бидат претставени во форма на ико
ни, како и за постапките за обезбедување на стандардизи рани 
икони. 

Овој член ја воведува обврската на контролорите да обезбедат 
транспарентни, разбирливи и лесно достапни информации ин спи-
ри рани од Мадридската резолуција за меѓународни стандарди за 
заштита на личните податоци и за приватност. 

Правото да се биде информиран ја опфаќа обврската да се обез-
беди „правична информација за обработката“ посебно преку ин-
формација за приватност. Тоа ја потенцира потребата за тран спа-
рентност во врска со прашањето како да се користат личните 
по      датоци. Ова го обврзува контролорот да пропише процедура и 
механизми за остварување на правата на субјектите на лични по-
датоци, вклучувајќи и начин за поднесување на електронски ба-
рања. Треба да се посвети особено внимание за остварување на 
правата на малолетните субјекти на личните податоци. Децата се-
когаш заслужуваат посебна заштита, бидејќи тие се помалку свесни 
за ризиците, последиците, заштитните мерки и правата по однос на 
обработката на личните податоци. 

Во секој случај, контролорот е обврзан да обезбеди разбирлива 
процедура за остварување на правото на субјектот на личните по-
датоци и да одговори на сите прашања во врска со правата на суб-
јектите дури и во случаи кога не е возможно да се идентификува 
субјектот на лични податоци.  
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Став 3 налага да се одговори на барањето на субјектот на лич ни те 
податоци во определен рок. Во случај на продолжување на тој рок, 
треба да се приложи објаснување до субјектот. Контролорот ќе даде 
одговор користејќи го истото средство за комуникација преку кое 
го добил барањето, или она наведено во барањето на субјектот на 
личните податоци. 

Контролорот ќе му достави одговор на субјектот на личните по-
датоци во рамки на наведениот рок – најдолго во рок од еден месец 
по приемот на барањето. Во случај на неисполнување на таа за-
конска обврска, контролорот има обврска да му обезбеди на суб-
јектот информации за неговите понатамошни права, вклучувајќи и 
правна поука.  

Субјектите имаат право на остварување на нивните права без 
надомест. Ова начело во принцип не мора да се следи од контро-
лорот само во докажани случаи на злоупотреба на тоа право од 
стра на на субјектот. Но дури и во таквите случаи, надоместот треба 
да биде разумен и соодветен. Во екстремни случаи на злоупотреба 
на системот од страна на субјектот на личните податоци, контролор-
от има можност да одбие на дејствува по добиено барање. 

За да биде валидно барањето на субјектот за пристап, истото тре-
ба да се направи во писмена форма. 

При разгледување на валидноста на барањето, треба да се земе 
предвид следното:

Барањето испратено по електронска пошта или факс е еднакво 
валидно како она испратено во хартиена форма;

Барањата доставени преку социјалните медиуми може исто така 
да се сметаат за валидно доставени;

Контролорот треба да одговори и на вербално доставено бара-
ње (доколку го потврди идентитетот на лицето);

Наместо да игнорира барање кое не е валидно, во духот на по зи-
тивната пракса е контролорот  барем да му објасни на лицето како 
да достави валидно барање.
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Став 6 укажува на начелото дека субјектот на податоци ќе се го 
потврди својот идентитет при остварување на неговите права на 
пристап и контролорот ќе ги направи сите можни напори за да го 
идентификува субјектот на личните податоци. Членот 15 пропишува 
исклучителни ситуации. 

Членот му овозможува на контролорот / обработувачот да про-
вери две работи пред да ја исполни обврската да одговори на ба-
рањето. Најпрвин, може да се побараат доволно информации да се 
оцени дали бараните лични податоци се однесуваат на лицето кое 
го доставува барањето. Целта е да се избегне испраќање на лични 
податоци за одреден поединец на друг, што би се случило како ре-
зултат на несреќен случај или измама. Клучната работа е дека суб-
јектот на личните податоци мора да биде разумен во своето бара-
ње. Контролорот / обработувачот не треба да бара многу повеќе 
информации доколку е очигледен идентитетот на лицето кое го 
под несува барањето. Ова е посебно случај, на пример, доколку тој 
веќе има релација со физичкото лице. 

Сепак, контролорот / обработувачот не треба во секоја пригода 
да претпоставува дека лицето кое го поднесува барањето е она кое 
тврди дека е. Во некои случаи, разумно е да се побара од лицето кое 
го поднесува барањето да го потврди идентитетот пред да му се 
достави информацијата.

Пример

Kонтролорот / обработувачот добил писмено барање за пристап 
од сегашен вработен. Тие лично се познаваат со тој вработен и дури 
и телефонски разговарале за барањето. Иако политиката на орга-
низацијата е да се провери идентитетот на лицето со барање на 
копија од сметка (за режиски трошоци), во овој случај тоа не би било 
разумно неопходно да се направи. 

Пример

Субјект кој врши продажба на интернет добил барање за пристап 
преку електронска пошта од потрошувач. Но тој потрошувач одам-
на не ја користел веб-страницата, и иако електронската адреса се 
совпаѓа со податоците кои ги има компанијата, поштенската адреса 
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не се совпаднала. Во таква ситуација е разумно да се побараат до-
полнителни информации, што би било едноставно како на пример 
да се побара од потрошувачот да ги потврди другите детали за 
неговиот кориснички профил, како на пример референтниот број 
на потрошувачот, пред да му одговори на барањето.

Нивото на проверки на контролорот / обработувачот треба да за-
виси и од можните ризици и непријатности кои би можеле да му  се 
предизвикаат на поединецот како резултат на несоодветно откри-
вање на информацијата. 

Второто нешто на кое има право контролорот / обработувачот е, 
пред да одговори на барањето за пристап до информации, да по-
бара информации кои разумно би биле потребни за да се пронајдат 
личните податоци на кои се однесува барањето. Сè додека не ја 
добие таа информација, контролорот/обработувачот нема обвр ска 
да одговори на барањето. Во некои случаи е тешко да се вратат и 
организираат личните податоци. Сепак, не е прифатливо конт ро-
лорот/обработувачот да го оддолжи пристапот на субјектот пора ди 
ова, освен доколку разумно не е неопходно да се побараат повеќе 
информации пред да се пронајде односниот податок. 

Пример

Во една ординација на лекар од општа пракса стасува барање за 
информации од лице кое тврди дека е поранешен пациент. Името 
на барањето се совпаѓа со досие кое постои во ординацијата, но во 
него нема ништо друго што би ја уверило ординацијата дека 
барателот е пациентот во односното досие. Во оваа ситуација, би 
било разумно ординацијата да побара повеќе информации пред да 
одговори на барањето. Потенцијалниот ризик по поранешниот 
пациент доколку се испрати здравственото досие на погрешно лице 
е толку голем што ординацијата има право да биде внимателна. Тие 
може од ба рателот да побараат повеќе информации, како што е на 
пример да тумот на раѓање, пасошот или единствениот матичен 
број. 

Во став 7 е утврдено начелото дека контролорот ќе го олесни, на 
сите можни начини, остварувањето на правата на субјектите. Одго-
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ворот до субјектот на податоци треба да биде лесно разбирлив. Во 
таа смисла, контролорот може понатаму да ја достави информаци-
јата на субјектот и со внесување на стандардизирани икони / ако 
по стојат/ со цел информацијата да биде видлива. Контролорот ќе го 
олесни користењето на електронски средства за субјектите на по-
датоци и оттаму во тие случаи иконите ќе бидат машински читли ви. 
За потребите на користење на стандардизирани икони и нивното 
објаснување на субјектите, Агенцијата ќе донесе подзаконски акти.  

 

2. Информации и пристап до лични податоци

Член 17

Информации коишто се доставуваат при собирање на лич ни 
по датоци од субјектот на личните податоци

 (1) Кога личните податоци се собираат од субјектот на лич ните 
податоци, контролорот во моментот на собирањето на лич ните 
по датоци, на субјектот на личните податоци му ги обезбедува 
следни те информации:

 1) идентитетот и контакт  податоците на контролорот и 
ако е применливо, податоци за неговиот овластен прет
ставник во Република Македонија;

 2) контактподатоци за офицерот за заштита на лични по
да тоци, ако е применливо;

 3) целите на обработката за коишто личните податоци се 
на менети, како и правната основа за обработката;

 4) кога обработката се врши врз основа на членот 10 став 
(1) алинеја 6 од овој закон,  легитимните интереси што ги 
спроведува контролорот или трето лице;

 5) корисниците или категориите на корисници на лич ните 
податоци, доколку ги има;

 6) каде што е применливо, фактот дека контролорот има 
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на  мера да пренесе лични податоци во трета земја или ме
ѓународна организација, како и во случај на пренос на 
лични податоци според членот 50 или членот 51 или чле
нот 53 став (1) втор потстав на овој закон, повикување на 
соодветните или погодните заштитни мерки и начинот за 
добивање на копија од нив или информации каде истите се 
достапни.

(2) Покрај информациите наведени во ставот (1) од овој член, 
контролорот во моментот на собирањето на личните по датоци, 
на субјектот на личните податоци му ги дава следните допол
нителни информации кои се неопходни за обезбедува ње на 
правична и транспарентна обработка:

 1) временскиот период за кој ќе се чуваат личните по да
тоци, а ако тоа е невозможно, критериумите што се ко ри
стат за одреду вање на тој период;

 2) постоењето на право да се бара од страна на кон троло
рот, пристап, исправка или бришење на личните податоци 
или ог ра ни чување на обработката на личните податоци 
кои се однесуваат на субјектот на личните податоци, или 
право на приговор за обра бот ката, како и право на пре
носливост на податоците;

 3) кога обработката се врши врз основа на членот 10 став 
(1) алинеја 1 од овој закон или врз основа на членот 13 став 
(2) точка 1) од овој закон, постоењето на правото за пов
лекување на согла сноста во секое време, без да се влијае 
на законитоста на обработ ката која била заснована на 
согласноста пред истата да биде пов лечена;

 4) правото на поднесување барање до Агенцијата сог ласно 
овој закон;

 5) информација дали давањето на личните податоци е за
кон ска или договорна обврска или услов кој е по требен 
за ск лу чува ње на договор, како и дали субјектот на лич
ните податоци има обврска да ги даде личните податоци  
и можните последици ако овие по датоци не бидат дадени;
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 6) постоењето на автоматизиран процес на одлучување, 
вк лу чувајќи профилирање како што е наведено во чле нот 
26 ставови (1)  и (4) од овој закон и, најмалку во оние случаи, 
кога е вклучена значајна информација за логи ката на об
работката, како и значењето и предвидените последици од 
таквата обработка за субјектот на личните податоци. 

(3) Кога контролорот има намера и понатаму да обрабо ту ва 
лични податоци за цел различна од онаа за која се соб рани лич
ни те податоци, контролорот пред понатамошната обра ботка на 
суб јектот на личните податоци му обезбедува ин фор мации за 
другата цел и сите други потребни информа ции, како што е на
ведено во ставот (2) на овој член.

(4) Ставовите (1), (2) и (3) на овој член не се применуваат само 
ако и до оној степен кога субјектот на лични податоци веќе распо
лага со информациите.  

Овој член ги определува сите информации кои за субјектот се 
обезбедуваат од контролорот кога личните податоци се собираат 
директно од субјектот. Тоа исто така се однесува на дополнителни 
информации поврзани со меѓународните преноси како и условите 
за нивно откривање. Ова, на пример, може да се применува во 
постапки од надлежни органи за заштита на конкуренција, од да-
ночната и царинската управа, или од службите надлежни за со ци-
јална заштита. 

Ставот 2 понатаму се однесува на информацијата од контро лор от 
која се доставува до субјектот на податоци, како што е рокот на 
чување, правото да се поднесе барање за утврдување на повреда  на 
правото на заштита на личните податоци, и правото на исправка и 
бри шење. Субјектот на податоци исто така се информира од кон-
тро лорот за постоењето на автоматизиран процес на донесување 
од луки, вклучувајќи профилирање, заедно со сите последици на таа 
обработка. 

Секоја понатамошна обработка на податоци за намени поинак  ви 
од оние за кои веќе биле собрани податоците ќе биде возможна 
само по давање на информацијата за тоа до субјектот на податоци 
пред да дојде до натамошната обработка.  



74

На пример, кога лични податоци од субјектот се собираат од 
стра  на на контролор во областа на комуникациите за потребите на 
таа служба, a доколку тие лични податоци понатаму треба да се ко-
ристат за потребите на спроведување на законот, субјектот на лич-
ните податоци ќе биде известен и информиран за таа секундарна 
употреба пред да дојде до тоа. 

 Принципот е дека субјектот на личните податоци треба секогаш 
да биде информиран за обработката на своите лични податоци. Во 
нормални состојби контролорот е обврзан да ги обезбеди овие ин-
формации до субјектот и само доколку субјектот на личните пода то-
ци е веќе информиран, тие информации не се бараат од страна на 
контролорот.

Член 18

Информации коишто се доставуваат кога личните податоци не 
се добиени од субјектот на личните податоци

(1) Кога личните податоци не се добиени од субјектот на 
личните податоци, контролорот на субјектот на личните по да
тоци му ги обезбедува следните информации:

 1) идентитетот и контактподатоците на контролорот и ако 
е применливо, податоци за неговиот овластен прет ставник 
во Република Македонија;

 2) контактподатоци за офицерот за заштита на лични 
податоци, ако е применливо;

 3) целите на обработката за коишто личните податоци се 
наменети, како и правната основа за обработката;

 4) категориите на лични податоци кои се обработуваат;

 5) корисниците или категориите на корисници на лични те 
податоци, доколку ги има;

 6) кога е применливо, намерата на контролорот да пре несе 
лични податоци во трета земја или меѓународна ор га ни за
ција, како и во случај на пренос на лични подато ци според 
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членот 50 или чле нот 51 или членот 53 став (1) втор потстав 
на овој закон, пови кување на соодветните или погодните 
заштитни мерки и начинот за доби вање на копија од нив 
или информации каде истите се до стапни.

(2) Покрај информациите наведени во ставот (1) од овој член, 
контролорот на субјектот на личните податоци му ги да ва след
ни те дополнителни информации кои се неопходни за обезбе ду
вање на правична и транспарентна обработка на не говите лични 
податоци и тоа:

 1) временскиот период за кој ќе се чуваат личните по да то
ци, а ако тоа не е возможно, критериумите што се ко ри стат 
за одре дување на тој период;

 2) кога обработката се врши врз основа на членот 10 став 
(1) алинеја 6 од овој закон, а легитимните интереси ги спро
ведува контролорот или трето лице;

 3) кога обработката се врши врз основа на членот 10 став 
(1) алинеја 1 од овој закон или врз основа на членот 13 став 
(2) точка 1) од овој закон, постоењето на правото за пов
лекување на согла сноста во секое време, без да се влијае 
на законитоста на обработ ката која била заснова на на сог
ласноста пред истата да биде пов лечена;

 4) правото на поднесување барање до Агенцијата сог ласно 
овој закон;

 5) информација дали давањето на личните податоци е за
конска или договорна обврска или услов кој е потребен за 
склу чување на договор, како и дали субјектот на личните 
податоци има обврска да ги даде личните по да тоци и мож
ните последици ако овие податоци не бидат дадени;

 6) изворот на личните податоци и доколку е применли во, 
дали податоците се од јавно достапни извори;

 7) постоењето на автоматизиран процес на одлучување, 
вк лу чувајќи профилирање како што е наведено во чле нот 
26 ставови (1) и (4) од овој закон и најмалку во оние случаи, 
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кога е вклучена значајна информација за логи ката на обра
ботката, како и значење то и предвидените по следици од 
таквата обработка за субјектот на личните податоци.

(3) Контролорот ги обезбедува информациите наведени во 
ставовите (1) и (2) на овој член:

 1) во разумен рок  по добивањето на личните податоци, но 
најдоцна во рок од еден месец, имајќи ги предвид по
себните окол ности под кои личните податоци се об ра
ботуваат;

 2) ако личните податоци се користат за комуникација со 
суб јектот на личните податоци, најдоцна при остварува ње 
на првиот контакт со субјектот на личните податоци или

 3) ако е предвидено откривање на друг примач, најдоцна 
до моментот кога личните податоци се откриени за прв пат.

(4) Кога контролорот има намера и понатаму да обра ботува 
лич ни податоци за цел различна од онаа за која се собрани лич
ните податоци, контролорот пред понатамошната обра бот ка, на 
субјек тот на личните податоци му обезбедува инфор мации за 
другата цел и сите други потребни информации како што е на
ведено во ставот (2) на овој член.

(5) Ставовите од (1) до (4) на овој член  не се применуваат са мо 
ако и до оној степен кога:

 1) субјектот на личните податоци веќе располага со инфор
мациите:

 2) обезбедувањето на таквите информации е невозмож но 
или бара несразмерно големи напори, особено за об ра
ботка на податоци за целите на архивирањето од јавен 
интерес, за научни или историски истражувања или за 
статистички цели, подложени на услови и заштитни мер ки 
наведени во членот 82 став (1) на овој закон, или доколку 
постои веројатност дека обврската наведена  во ставот (1) од 
овој член, ќе го направи невозможно или сериозно ќе го 
отежне постигнувањето на целите на таа обработка. Во 
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овие случаи, контролорот презема соод ветни мерки за за
ш тита на пра вата, слободите и леги тимните интереси на 
субјектот на личните податоци, вклу чувајќи и обезбеду
вање на јавен пристап до инфор мациите;

 3) добивањето или откривањето е експлицитно доз во ле
но  со закон во кој се предвидуваат соодветни мерки за за
ш тита на ле гитимните интереси на субјектот на лични те 
податоци или

 4) личните податоци мора да останат доверливи во сог ла
сност со обврската за деловна тајна, што се регулира со 
закон, вклучувајќи и законска обврска за доверливост.

Истите информации како оние утврдени со член 17 од овој закон 
ќе бидат обезбедени на субјектот кога неговите податоци не се 
обезбедени од него самиот. 

На пример, во случај на трговска зделка наречена „цесија“ во 
слу чај кога контролорот ги продава сите негови права и обврски на 
друг контролор и како резултат на таа трговска зделка се префр-
лаат сите лични информации на неговите клиенти, вториот конт-
ролор има обврска да му обезбеди на секој субјект на личните по-
датоци информации определени со овој член.   

Ова се однесува за сите дополнителни информации, како што е 
периодот на чување, правото да се поднесе барање за утврдување 
на повреда на правото на заштита на личните податоци како и 
инфор мации во врска со преносот и откривањето. Субјектот на 
личните податоци ќе биде известен за неговото право да ја повлече 
сог ла сноста во секое време, без тоа да влијае врз законитоста на 
обра ботката која се базирала на согласноста пред истата да биде 
пов лечена. 

Членот определува рок во кој контролорот ќе ги обезбеди ин-
формациите за субјектот онака како што е определено со став 3.

И во овие ситуации целосно се применува начелото дека сета 
натамошна обработка на податоците за цели различни од онаа за 
која истите се веќе собрани, е возможна само откога информаци  ја та 
ќе се достави на субјектот пред да дојде до натамошна обработка. 
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Во став 5 се наведени само исклучоците во кои контролорот не-
ма обврска да му ги обезбеди бараните информации на субјек тот. 
Тука се вклучени случаи кога субјектот е веќе известен за тие об-
работки, како и посебни случаи за цели на архивирање од јавен 
интерес, за научни или историски истражувања или за статистич-
ки цели. Други ситуации може да бидат кога се обработуваат по-
датоци утврдени  со закон заедно со сите соодветни заштитни мер-
ки на обработка на доверлив начин. 

Накратко за член 16, 17 и 18: Општата регулатива за заштита на 
лич ните податоци (ОРЗЛП) ги пропишува информациите кои треба 
да ги достави контролорот/обработувачот и кога треба да се ин-
формираат поединците. Информациите кои треба да ги достават се 
определени од тоа дали личните податоци се добиени директно од 
поединците или не.  

Информациите кои ги обезбедува контролорот / обработувачот 
за обработката на личните податоци мора да бидат:

• Концизни, транспарентни, разбирливи и лесно достапни;

• напишани на јасен и разбирлив начин, посебно ако се одне-
суваат на дете и

• бесплатни.

Во табелата подолу се резимирани информациите кои треба да 
им ги обезбедат на лицата, и во кој стадиум. 

Која информација 
може да се добие?

Податоци кои се 
добиваат директно од 

субјектот 

Податоци кои не се 
добиваат директно од 

субјектот

Идентитет и контакт-податоци 
на контролорот (и онаму каде 
е применливо, претставникот 
на контролорот) и офицер за 
заштита на личните податоци

Целта на обработката и 
законската основа за истата

Легитимни интереси на 
контролорот или трето лице, 
онаму каде е применливо
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Категории на лични податоци 

Секој корисник или категории 
на корисници на лични 
податоци

Детали за пренос во трети 
земји и заштитни мерки

Период на задржување или 
критериуми кои се користат 
за да се утврди периодот на 
задржување

Постоењето на правата на 
секој од субјектите на лични 
податоци

Правото да се повлече 
согласноста во секое време, 
онаму каде е потребно

Правото да се поднесе 
барање за утврдување на 
повреда на правото на 
заштита на личните податоци 
до надлежен орган

Изворот од кој потекнува 
личниот податок и дали доаѓа 
од јавно достапни извори

Дали давањето на лични 
податоци е дел од законска 
или договорна обврска или 
обврска и можни последици 
од недавањето на лични 
податоци

Постоењето на автомати-
зирано одлучување, 
вклу чи телно профилирање и 
информации за тоа како се 
донесуваат одлуки, важноста 
и последиците

Кога треба да се дадат 
информациите? Веднаш штом се добијат

Во разумен период по 
добивање на податоците (во 
рок од еден месец)
Доколку податоците се 
користат да се комуницира со 
поединецот, а најдоцна кога 
ќе се случи првата комуни ка-
ција. Доколку се планира 
откривање на друг корисник, 
а најдоцна пред да се откријат 
податоците
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Член 19

Право на пристап на субјектот на личните податоци

(1) Субјектот на личните податоци има право да добие потврда 
од контролорот дали се обработуваат негови лични податоци 
или лич ни податоци за него и доколку се обработуваат, да добие 
пристап   до личните податоци и до следните информации:

 1) целите на обработката;

 2) категориите на лични податоци кои се обработуваат;

 3) корисниците или категориите на корисници на кои се от
к риени или ќе бидат откриени личните податоци, особено 
кори сни ците во трети земји или меѓународни организации;

 4) кога е можно, предвидениот рок за кој ќе се чуваат 
лични те податоци, а ако тоа не е возможно, критериумите 
што се ко ри стат за одредување на тој период;

 5) постоењето на право да се бара од страна на контролор
 от исправка или бришење на личните податоци или ограни
чу вање на обработката на личните податоци поврзани со 
суб јектот на лични  те податоци, или право на приговор 
против таквата обработка;

 6) правото на поднесување на барање до Агенцијата сог 
ла сно овој закон;

 7) кога личните податоци не се собираат од субјектот на 
личните податоци, сите достапни информации за нивниот 
извор;

 8) постоењето на автоматизиран процес на одлучување, 
вк лучувајќи профилирање како што е наведено во членот 
26 ставови (1) и (4) од овој закон и најмалку во оние случаи, 
кога е вклучена значајна информација за логиката на об
работ ка та, како и значењето и предвидените последици 
од таквата обработка за субјектот на личните податоци.

(2) Кога личните податоци се пренесуваат во трета земја или 
ме ѓународна организација, субјектот на личните податоци има 
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право да биде информиран за соодветните заштитни мерки кои 
се од несуваат на преносот согласно членот 50 од овој закон. 

(3) Контролорот е должен да обезбеди копија од личните пода
тоци што се обработуваат. За сите дополнителни копии поба рани 
од субјектот на личните податоци, контролорот може да нап лати 
разу мен надомест врз основа на административните трошоци. 
Ако суб јектот на личните податоци поднесе барање по елек трон
ски пат, на субјектот на личните податоци информациите ќе му 
бидат обез бе дени на вообичаен начин кој се користи во случај  на 
елек т ронска форма, освен ако субјектот на личните податоци не 
побарал пои наку.  

(4) Правото да се добие копија од ставот (3) на овој член не смее 
да влијае негативно на правата и слободите на другите субјекти 
на личните податоци. 

Овој член го уредува правото на субјектите на пристап до нив-
ните податоци. Субјектот може да побара информација од контро-
лорот за која било тема, спомната погоре. Ова е истата инфор мација 
која контролорот има обврска да ја обезбеди на субјектот согласно 
членовите 17 и 18 од овој закон. 

Ова право, кое накратко се вика право на пристап на субјектот, 
нај често се користи од лица кои сакаат да видат копија од инфор-
мациите кои одреден субјект ги има за нив. Сепак, правото на при-
стап е пошироко од тоа, и поединецот кој поднесува писмено ба-
рање и платил надоместок има право да му биде кажано: дали се 
обработуваат некои лични податоци; да му се даде опис на лични те 
податоци, причините поради кои се обработуваат, и дали ќе бидат 
дадени на некоја друга организација или лица; да му биде дадена 
копија од информацијата која е содржана во податокот; и да му би-
дат дадени детали за изворот на податоци (онаму каде се достапни). 

Поединецот може исто така да побара информација за образ ло-
жението за сите автоматизирани одлуки, како што е компјутерски 
генерирана одлука да се одобри или одбие кредит, или оценка на 
перформансите на работа (освен кога информацијата не е трговска 
тајна). 
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Согласно правото на пристап на субјектот, лицето има право са-
мо на податоците за себе, а не и за другите лица (освен доколку не 
дејствува од името на тоа лице). Понатаму, лицето исто така нема 
право на информации единствено само бидејќи го интересираат. 
Оттаму, важно е да се утврди дали бараната информација потпаѓа 
под де финицијата за лични податоци. Во повеќето случаи, ќе биде 
очигледно дали бараната информација се однесува за лични пода-
тоци. Правото на пристап значи право на субјектот да ги види ин-
фор мациите содржани во личниот податок, а не целосните доку-
менти кои се вклучени во информацијата. 

Во случај на меѓународен пренос на информациите во трети зем-
ји или меѓународни организации, субјектот на податоци ќе биде 
известен за преземените заштитни мерки.  

Субјектите на податоци, заедно со информацијата може да поба-
раат и примерок од документите. Во овој случај, контролорот има 
обврска да обезбеди примерок од личниот податок кој се обра бо-
тува, без надомест. Ова се однесува исто така и за електронската 
верзија на документот. За евентуални други дополнителни копии 
кои се бараат, контролорот може да побара разумен надомест. 

3. Исправка и бришење

Член 20

Право на исправка

Субјектот на личните податоци има право да побара од конт
ролорот без непотребно одложување да ги коригира не го вите 
не  точни лични податоци. Земајќи ги предвид целите на об ра бот
ката, субјектот на личните податоци има право да ги до пол ни не
цело сните лични податоци, вклучувајќи и давање на допол ни
телна из јава.

Членот го уредува правото на субјектот на исправка, кое е право 
на субјектите утврдено со Директивата 95/46/EC. Субјектот на по-
датоци ќе биде известен за тоа право од контролорот, кое тој мо же 
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да го оствари во секое време без ограничувања. Ова право се од-
несува и на субјектот и на контролорот, кој има обврска да обра-
ботува точни податоци.

Кога треба да се исправаат личните податоци?

Физичките лица имаат право податоците за нив да се исправат 
доколку се неточни или непотполни. Доколку контролорот / обра-
ботувачот ги открил односните лични податоци пред трети лица, и 
тие лица мораат да бидат известени за исправката онаму каде е 
можно. Тие исто така мораат да ги известат субјектите за третите 
лица пред кои биле откриени податоците, онаму каде е соодветно. 

Колку долго контролорите/обработувачите мораат да се придр-
жуваат кон барањето за исправка?

Мораат да одговорат во рок од еден месец. Рокот може да се 
продолжи за два месеца доколку барањето за исправка е сложено. 
Доколку не се преземат дејствија во однос на барањето за исправ-
ка, тие мора да го образложат ова пред поединецот, со информа-
ција за правото да се поднесе барање за утврдување на повреда на 
правото на заштита на личните податоци пред надзорен орган и со 
правна поука.  

Член 21

Право на бришење („право да се биде заборавен“)

(1) Субјектот на личните податоци има право да побара од кон
т ролорот да ги избрише неговите лични податоци при што кон
тро лорот има обврска да ги избрише личните податоци без не по
треб но одлагање, ако е исполнет еден од следните услови:

 1) личните податоци повеќе не се потребни за целите за 
кои биле собрани или обработени на друг начин;

 2) субјектот на личните податоци ја повлекува својата сог
ласност врз која се заснова обработката на податоците во 
согласност со членот 10 став (1) точка 1) и членот 13 став (2) 
од овој закон и ако не постои друга законска основа за 
обработката;
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 3) субјектот на личните податоци поднесе приговор на об
ра ботката во согласност со членот 25 став (1) од овој закон 
при што не постојат преовладувачки легитимни цели за 
обра бот ката, или субјектот на личните податоци поднесе 
приговор  на обработката во согласност со членот 25 став 
(2) од овој закон;

 4) личните податоци биле незаконски обработени;

 5) личните податоци треба да бидат избришани со цел по
читување на обврска утврдена со закон која се однесува на 
контролорот;

 6) личните податоци биле собрани во врска со понудата на 
услуги на информатичко општество наведени во членот 12 
став (1) од овој закон.

(2) Кога контролорот ги објавил јавно личните податоци и е 
дол жен во согласност со ставот (1) на овој член да ги избрише 
личните податоци, земајќи ги предвид достапната технологија и 
трошоците на спроведувањето, контролорот презема разумни 
че кори, вклу чувајќи технички мерки за да ги извести другите 
контролори кои  ги обработуваат личните податоци дека субјек
тот на личните подато ци побарал бришење на сите линкови или 
копии или репродукции на личните податоци од страна на тие 
контролори.

(3) Ставовите (1) и (2) од овој член не се применуваат до оној 
степен до кој обработката е неопходна:

 а) за остварувањето на правото на слобода на изразување 
и информирање;

 б) за усогласување со законска обврска предвидена во за
кон што се применува во однос на контролорот, која бара 
об работка или за извршување на задача од јавен интерес 
или при вршење на службено овластување доделено на 
конт ролорот;

 в) од причини од јавен интерес во областа на јавното здрав
ство во согласност со членот 13 став (2) точки 8) и 9), како и 
став (3) од членот 13 на овој закон.
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 г) за целите на архивирање од јавен интерес, за цели на на
учни или историски истражувања или за статистички цели 
во согласност со членот 81 став (1) од овој закон доколку 
постои веројатност правото утврдено во ставот (1) од овој 
член, да се направи невозможно или сериозно да го отежне 
постиг ну вањето на целите на таа обработка или 

 д) за воспоставување, остварување или одбрана на правни 
барања.

Членот им дава право на субјектите да бидат заборавени и право 
на бришење. Тоа го дообјаснува и прецизира правото на бришење 
утврдено со Директивата 95/46/EC и ги утврдува условите на пра-
вото да се биде заборавен. Ова право ја зајакнува контролата која 
поединците ја имаат врз нивните лични податоци. Правото ја вклу-
чува обврската на контролорот кој ги објавил личните податоци,   да 
ги информира третите страни за барањето на субјектите за бри ше-
ње на сите линкови или копии или репродукции на личните по-
датоци. Тука е исто така вклучено правото да се ограничи обра  бот-
ката во одредени случаи, со избегнување на двосмислениот 
тер    мин „блокирање“. 

Исклучоците на „правото да се биде заборавен“ се многу огра ни-
чени, и се таксативно наведени, така што не може да се прошират. 

Правото на бришење исто така се нарекува „право да се биде за-
боравен“. Општиот принцип во основа на ова право му овозмо жува 
на поединецот да побара бришење или отстранување на лич ните 
податоци, онаму каде нема понатамошна причина за нивна об ра-
ботка. 

Кога се применува правото на бришење?

Правото на бришење не обезбедува апсолутно право „да се биде 
заборавен“. Лицата имаат право нивните лични податоци да бидат 
избришани и да спречат обработка во следните околности:

Кога личните податоци веќе не се потребни во однос на целта за 
која биле првично собрани/обработени. Кога поединецот ќе ја пов-
лече согласноста. Кога поединецот изразува несогласување со об-
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работката и кога нема друг легитимен интерес кој преовладува за   
да се продолжи со обработката. 

Кога личните податоци се незаконски обработени (со други збо-
рови кога се прави повреда на ОРЗЛП). Личните податоци мора да 
се избришат за да се испочитува законската обврска. Кога лич ните 
податоци се обработуваат во врска со понуда за услуги од ин-
форматичкото општество на дете.

Согласно законот, правото на бришење е ограничено на обра-
ботка која предизвикува значителна и непотребна штета или не-
пријатност. Согласно ОРЗЛП ваков праг не постои. Сепак, доколку 
обработката предизвика штета или непријатност, има голема ве-
ројатност дека ќе треба да се избрише. 

Постојат конкретни ситуации во кои не се применува правото  на 
бришење и кога контролорот / обработувачот може да одбие да 
постапи по барањето. Контролорот/обработувачот може да одбие 
да постапи согласно барањето за бришење во случаи кога личните 
податоци се обработуваат за следниве цели:

за остварување на правото на слобода на изразување и инфор-
мирање; да постапи согласно законска обврска или за извршување 
на задача од јавен интерес или при вршење на службена долж ност; 
за целите на јавно здравје во интерес на јавноста; за потреби на ар-
хивирање од јавен интерес, за научни или историски истражува ња 
или за статистички цели; или за остварување или одбрана на прав-
ни барања. 

Постојат дополнителни барања во случај кога барањето за бри-
шење се однесува на лични податоци за дете, што е одраз на акцен-
тот на ОЗРЛП врз зајакнатата заштита на вакви информации, по себ-
но во онлајн опкружување.

Доколку контролорите/обработувачите обработуваат лични по-
датоци на деца, треба да обрнат посебно внимание на ситуации ко-
га детето дава согласност за обработка, а подоцна бара бришење на 
податоците (независно од возраста во времето на барањето), по-
себно на сајтови за социјално вмрежување и интернет-форуми. Ова 
е поради тоа што детето можеби не е целосно свесно за ризиците 
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кои се поврзани со обработката во времето на согласноста.

Доколку контролорите/обработувачите ги откриле односните 
лични податоци на трети лица, тие мораат да ги известат поедин-
ците за бришењето на личните податоци, освен ако не е невозмож-
но или ако не бара несразмерен напор да се направи.

ОРЗЛП го засилува правото на бришење со појаснување дека ор-
га низациите во интернет- опкружувањето кои ги објавуваат лични-
те податоци треба да ги информираат другите организации кои об-
работуваат лични податоци да ги избришат линковите, копиите или 
репродукциите на односните лични пoдатоци. 

Иако ова може да биде предизвик, доколку контролорот/об ра-
ботувачот обработува лични информации онлајн, на пример, за 
социјалните мрежи, форуми или веб-страници, тие мора да напра-
ват напори за придржување кон овие барања.

Член 22

Право на ограничување на обработката

(1) Субјектот на личните податоци има право да побара огра
ни чување на обработката од контролорот, ако е исполнет еден од 
следните услови:

 а) точноста на личните податоци се оспорува од субјектот 
на личните податоци, за период кој му овозможува на 
контро лорот да ја провери точноста на личните податоци;

 б) обработката е незаконска и субјектот на личните 
податоци се спротивставува на бришењето на личните 
податоци, при што наместо тоа бара ограничување на 
нивната употреба;

 в) за целите на обработка, контролорот нема повеќе 
потреба од личните податоци, но субјектот на личните 
податоци ги бара за воспоставување, остварување или 
одбрана на  не го вите правни барања;

 г) субјектот на личните податоци се спротивставува на 
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обра ботката согласно членот 25 став (1) од овој закон во 
очекува ње на верификација дали легитимните интереси 
на кон т ро лор  от преовладуваат над интересите на субјек
тот на личните податоци.

(2) Кога обработката е ограничена според ставот (1) на овој 
член, таквите лични податоци може да се обработуваат, само со 
согла сност на субјектот на личните податоци со исклучок на 
нивното чување, или за воспоставување, остварување или од
брана на не го вите правни барања или за заштита на правата на 
друго физичко или правно лице или поради важни причини од 
јавен интерес.

(3) Кога субјектот на личните податоци побарал ограничува
ње на обработката во согласност со ставот (1) на овој член, тогаш 
кон  тро лорот го информира пред да престане ограничувањето 
 на об работката.

Членот го определува правото на субјектите да бараат огра ни-
чување на обработката на нивните лични податоци. 

Одредбата ја определува законската обврска на контролорот ка-
ко да постапи кога се бара такво ограничување од субјектот. Кон-
тролорот понатаму не смее да ги обработува податоците и може да 
постапи на еден од начините наведени погоре. 

Во овој случај се бара нова изречна согласност и експлицитна и 
информирана согласност од субјектот на личните податоци. 

Физичките лица имаат право да ја „блокираат“ или потиснат об-
работката на личните податоци. Ограничувањето на обработката 
согласно ОРЗЛП е слична на тоа. Кога е ограничена обработката, 
дозволено е да се чуваат личните податоци, но не да се обработу-
ваат понатаму. Контролорите/обработувачите може да задржат 
онол ку информации за поединецот колку што е потребно за да се 
обезбеди почитувањето на тоа ограничување во иднина.

Кога се применува правото на ограничување на обработката?

Од контролорот/обработувачот ќе се бара да ја ограничи обра-
ботката на лични податоци во следните околности:
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Во случаи кога поединецот ја оспорува точноста на личните по-
датоци, контролорот/обработувачот ќе ја ограничи обработката 
додека не се провери веродостојноста на личните податоци.

Кога физичкото лице се спротивставува на обработката (во вр ска 
со неопходноста поради задачи од јавен интерес или за цели на 
легитимни интереси) и контролорот/обработувачот размислува 
дали легитимните интереси на контролорот преовладуваат над 
интересите на субјектот на личните податоци.

Кога обработката е незаконска и поединецот се спротивста  ву ва   
на бришењето на личните податоци.

Доколку контролорот/обработувачот нема повеќе потреба од 
личните податоци, но субјектот на личните податоци ги бара за во-
споставување, остварување или одбрана на неговите законски ба-
рања.

Контролорот/обработувачот може да треба да ги прегледа про-
цедурите за да се осигура дека може да утврди каде може да биде 
потребно да се ограничи обработката на личните податоци. Докол-
ку односните лични податоци се откриени на трети страни, суб јек-
тите мора да се известени за ограничувањето на обработката на 
личните податоци, освен ако не е невозможно или се бара неразу-
мен напор да се направи тоа.  Контролорот/обработувачот мора да 
ги информира поединците кога субјектот на податоците ќе одлучи 
да го подигне ограничувањето на обработката.

Член 23

Обврска за известување при исправка или бришење на

личните податоци или ограничување на обработката

 Контролорот е должен да ги пријавува сите исправки или 
бри  шења на личните податоци или ограничувања на обработ
ката извршени во согласност со член 20, член 21 став (1) и член 22 
од овој закон за секој корисник на кого личните податоци биле 
откриени, освен ако тоа е невозможно или бара несразмерно 
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големи напори. Ако субјектот на личните податоци побара, то гаш 
контролорот го информира субјектот на личните податоци за тие 
корисници.

Со цел понатамошно подобрување на правата на субјектот на 
по датоци, и следејќи го концептот на „правото да се биде за бо ра-
вен“ од редбата воведува законска обврска за контролорот да го 
из ве сти секој корисник на кого му се откриваат личните подато ци 
за ограничувањето во врска со субјектот. Контролорот ќе го из-
вести и субјектот исто така, доколку субјектот тоа го побара.

Член 24

Право на преносливост на податоците

(1) Субјектот на личните податоци има право да ги добие него
вите лични податоци, а кои тој ги има дадено на контролорот во 
структуриран, вообичаено користен, машински читлив формат 
при што има право да ги пренесе тие податоци на друг контролор 
без попречување од страна на контролорот на кого личните 
податоци се дадени, ако:

 а) обработката е заснована врз основа на согласност според 
член 10 став (1) алинеја 1 или член 13 став (2) точка 1) од 
овој закон, или врз основа на договорна обврска според 
член 10 став (1) алинеја 2 од овој закон, и

 б) обработката се врши на автоматизиран начин.

(2) При остварувањето на правото на преносливост на по да то
ци те од ставот (1) на овој член, субјектот на личните пода тоци 
има право да добие директен пренос на личните податоци од 
еден контролор на друг, ако тоа е технички возможно.

(3) Остварувањето на правото наведено во ставот (1) на овој 
член не го исклучува остварувањето на правото утврдено во чле
нот 21 на овој закон. Тоа право не се однесува на обработка та 
потребна за извршување на работи од јавен интерес или при вр
шење на служ беното овластување доделено на контролорот.
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(4) Правото на преносливост на податоците наведено во ста
вот (1) на овој член, не смее да влијае негативно врз правата и 
слобо дите на другите субјекти на личните податоци.

Овој член го воведува правото на субјектот на податоци на пре-
носливост на податоци, т.е. на пренос на податоци од еден елек-
тронски систем на обработка кон друг, без за тоа да бидат спречени 
од контролорот. Како предуслов и со намера да го подобри при-
стапот на поединците до нивните лични податоци, на овој начин се 
обезбедува правото да се добијат од контролорот тие податоци на 
структуриран и вообичаено користен електронски формат.  

Единствените исклучоци на тоа правило се наведени во ставо-
вите 3 и 4.

Правото на преносливост на податоците им овозможува на по-
единците да ги добијат и повторно користат нивните лични подато-
ци за нивни цели во различните видови на услуги. Им овозможу ва 
лесно да преместат, копираат или пренесат лични податоци од еден 
ИКТ- простор до друг на безбеден и сигурен начин, без ограничу-
вања на начините на користење. Им се овозможува на корисниците 
да ги искористат апликациите и услугите кои може да ги искори стат 
овие податоци за да им дадат подобра понуда, или да им помогнат 
да ги разберат навиките за трошење. 

Кога се применува правото на преносливост на податоците?

Правото на преносливост се применува единствено:

• на личните податоци кои субјектот му ги дал на контролорот;

• кога обработката се базира на согласноста на поединецот за 
реализирање на договорот и

• кога обработката се спроведува на автоматизиран начин.

Контролорот/обработувачот мора да ги даде личните податоци 
на структуриран, вообичаено користен, машински читлив формат. 
Отворени формати се CSV (comma-separated values) датотеки. Маш-
ински читливо значи дека информацијата е структурирана така што 
софтверот може да извлече конкретни елементи од податоци те. Со 
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ова се овозможува и други организации да ги користат податоците. 
Информациите кои се обезбедуваат се бесплатни. 

По барање на субјектот, од контролорот/обработувачот може  да 
се побара да ги пренесе податоците директно до друга организа-
ција доколку ова е технички изводливо. Сепак, од нив не се бара да 
воведат или одржуваат системи за обработка кои се технички ком-
патибилни со други организации. 

Доколку личните податоци се однесуваат на повеќе од едно лице, 
контролорот/обработувачот мора да земе предвид дали давањето 
на информацијата би наштетило на правата на кое било друго лице. 

Контролорот / обработувачот мора да одговори, без непотреб но 
одлагање, во рок од еден месец. Овој рок може да се продолжи за 
два месеци доколку барањето е сложено или доколку се добијат 
повеќе барања. Тие мораат да ги известат лицата, во рок од еден 
месец по приемот на барањето, и да објаснат зошто е неопходно да 
се продолжи рокот.  

Доколку контролорот/обработувачот не дејствува во насока на 
од говарање на барањето, тие мора да му дадат појаснување на по-
единецот, известувајќи го за неговото право да поднесе жалба до 
надзорниот орган и за можноста за правна поука без непотребно 
од  лагање, и најмалку во рок од еден месец.
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4. Право на приговор и автоматизирано до-
не сување на по е динечни одлуки

Член 25

Право на приговор

(1) Субјектот на личните податоци врз основа на конкретна си
туација поврзана со него има право да поднесе приговор во се
кое време, против обработката на неговите лични податоци, врз 
основа на алинеите 5 или 6 од ставот (1) на член 10 од овој закон, 
вклучувајќи и профилирање засновано на овие одредби. Кон
тролорот не може повеќе да врши обработка на личните подато
ци, освен ако докаже дека постојат релевантни легитимни ин
тереси за обработка, кои преовладуваат над интересите, правата 
и слободите на субјектот на личните податоци, или за воспо ста
вување, остварување или одб рана на неговите правни барања.

(2) Доколку личните податоци се обработуваат за цели на ди
рек тен маркетинг, субјектот на личните податоци има право во 
секое време да поднесе приговор на обработката на неговите 
лични по датоци поврзани со овој вид на маркетинг, кој вклучува 
и про фи лирање до оној степен до кој истото е поврзано со 
директниот маркетинг.

(3) Кога субјектот на личните податоци приговара на обработ 
ката на неговите лични податоци за цели на директен маркетинг, 
кон т ролорот ја запира натамошната обработка на личните по
датоци за тие цели.

(4) Најдоцна до моментот на првата комуникација со субјек тот 
на личните податоци, субјектот на личните податоци мора из реч
но да биде известен за неговото право утврдено во ставовите (1) 
и (2) од овој член, при што известувањето мора да се направи на 
јасен начин и одвоено од која било друга информација.

(5) Во контекст на користењето на услугите на информатич ко
то општество и независно од прописите за електронските ко му
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ника ции, субјектот на личните податоци може да го користи пра
вото на приговор преку автоматски средства, користејќи технич ки 
спе ци фикации.

(6) Кога личните податоци се обработуваат за цели на научни 
или историски истражувања или за статистички цели во сог ла
сност со членот 81 став (1) од овој закон, субјектот на личните 
податоците има право, врз основа на конкретната ситуација 
поврзана со него  да поднесе приговор против обработката на 
неговите лични по датоци, освен ако обработката е неопходна за 
реализирање на ра боти од јавен интерес.

Членот овозможува право на субјектите да поднесат приго вор. 
Тоа е базирано врз Директивата 95/46/EC со некои измени, вклу-
чувајќи го товарот на докажување и неговата примена за директен 
маркетинг. Ова посебно се однесува во контекст на онлајн рекла-
мирање и електронски маркетинг базирани врз однесувањето на 
лицата, онаму каде што може да се предвиди содржината.

Правото на субјектите на пристап му овозможува на поедине цот 
пристап до информации во врска со причините за која било одлука 
донесена на автоматизиран начин. Законот ја надополнува оваа 
одредба со вклучување на права кои се однесуваат на авто мати-
зирано донесување на одлуки. Последователно:

• Физичко лице може да достави писмена изјава со која бара  
да не се донесуваат автоматизирани одлуки со користење на 
неговите лични податоци;

• Дури и ако не е доставена писмена изјава, лицето треба да 
биде известено секогаш кога се донесува таква одлука и

• Лицето може да побара да ја преиспитате одлуката донесена 
на автоматизиран начин.

Овие права може да се сметаат за заштитни мерки од ризикот од 
донесување на потенцијално штетна одлука без човечка интер  вен-
ција. Подолу е објаснето што се подразбира под автоматизирано 
донесување на одлуки и како тоа функционира во пракса.

Бројот на организации кои донесуваат значителни одлуки со це-
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лосно автоматизирани средства е релативно мал – често постои од-
редена човечка интервенција при донесувањето на одлуките. Се-
пак, разумно е да се идентификува дали некоја од операциите кои 
се изведуваат на личните податоци претставуваат „автоматизирани 
одлуки“. Ова ќе му помогне на контролорот/обработувачот да од-
лучи дали треба да постојат процедури за постапување со правата 
на поединците во овие случаи.

Прашањето на правата во врска со автоматизирани одлуки про-
излегува само доколку се исполнети две барања. Прво, одлуката 
мо ра да се донесе со користење на лични податоци обработени 
само со автоматизирани средства.

Пример

Лицето поднесува барање за кредит преку интернет. Веб-стра ни-
цата користи алгоритми и автоматизирано пребарување за креди-
тот за да обезбеди брз одговор да/не во врска со барањето. 

Пример 

Платата на работник во фабрика е поврзана со неговата про дук-
тивност, која автоматски се следи. Решението во врска со тоа колку 
заработува работникот за секоја смена се донесува автоматски со 
упатување на собраните податоци за неговата продуктивност.

Оттаму, правата кои се објаснети во овој дел не се донесуваат на 
некоја одлука донесена преку човечка интервенција. Многу одлуки 
кои вообичаено се сметаат за „автоматизирани“ всушност инвол-
вираат човечка интервенција.

Пример

На работник му се издава предупредување поради доцнење на 
работа. Предупредувањето се издава поради тоа што авто мат изи-
раниот систем за евиденција на работното време алармирал дека 
тој работник доцни на работа веќе одреден број пати.  Сепак, иако 
предупредувањето е издадено врз основа на податоците собрани 
од страна на автоматизираниот систем, одлуката да се издаде пре-
дупредувањето ја донесува раководителот на човечки ресурси, по 
направен преглед на податоците. Оттаму, одлуката не е донесена на 
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автоматизиран начин.

Второто барање е дека одлуката мора да има значителен ефект 
врз засегнатиот поединец. 

Пример 

Во примерот наведен погоре за следење на продуктивноста на 
работник во фабрика, очигледно одлуката за тоа колкава плата му 
следува ќе има значителен ефект врз него. 

Оттаму, овие права не се однесуваат на одлуки кои влијаат врз 
лицето во занемарлива или неважна мера.

Пример 

Едно лице се пријавува на онлајн „квиз за проверка на личноста“. 
Лицето одговара на прашања за себе на таа веб-страница, која ги 
користи неговите одговори за автоматски да генерира профил на 
таа личност. Податоците на лицето не се задржуваат и профилот не 
се испраќа до никој друг. Автоматизираните одлуки врз кои се 
базира профилот немаат значителен ефект врз лицето

Член 26

Автоматско донесување на поединечни одлуки, вклучувајќи 
профилирање

(1) Субјектот на личните податоци има право да не биде пред
мет на одлука заснована единствено на автоматизирана об ра
ботка, вклучувајќи профилирање што предизвикува правни по
следици за него или на сличен начин значително влијае на него.

(2) Ставот (1) од овој член не се применува ако одлуката:

 а) е потребна за склучување или извршување на договор 
меѓу субјектот на личните податоци и контролорот;

 б) е дозволена со закон што се применува во однос на конт
ролорот, и во кој исто така се предвидени соодветни мер ки  
за заштита на правата и слободите и легитимните интере си 
на субјектот на личните податоци или
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 в) се заснова на изречна согласност на субјектот на лични те 
податоци.

(3) Во случаите наведени во точките (а) и (в) од ставот (2) на 
овој член, контролорот е должен да примени соодветни мерки за 
заштита на правата и слободите, како и на легитимните интереси    
на субјектот на личните податоци, а најмалку при остварување на 
правото на човечка интервенција од страна на контролорот, пра
вото на изразување на личен став и правото на оспорување на 
так вата одлука.

(4) Одлуките наведени во ставот (2) од овој член не смеат да се 
засноваат на посебни  категории на лични податоци од членот 13 
став (1) од овој закон, освен ако се применува членот 13 став (2) 
точка 1) или 7) од овој закон, како и ако се воспоставени соодвет
ни мерки за заштита на правата и слободите и легитимните ин
тереси на субјектот на личните податоци.

Членот се однесува на правото на субјектот да не биде предмет 
на мерка врз основа на профилирање. Тоа се надоврзува, со од-
редени измени и дополнителни заштитни мерки, на член 15(1) од 
Директивата 95/46/EC за автоматизирани поединечни одлуки, и ја 
зема предвид препораката на Советот за Европа за профилирање. 
Членот се бави со фактот дека создавањето и користењето на про-
фили најмногу се случува на интернет. 

Генерално тој се однесува на примената, на пример, на веб-ба зи-
рани алатки, следење и оценка на однесувањето на корисниците, 
креирање на профили на движење преку мобилни апликации и соз-
давање на лични профили преку социјалните мрежи.  

Став 2 ги прикажува единствените можни исклучоци за авто ма-
тизирани индивидуални одлуки. Во таквите случаи, контролорот 
има обврска да примени дополнителни мерки за штитење на пра-
вото на субјектите и на нивните легитимни интереси.

Во врска со автоматизираното донесување одлуки, ова право им 
дава на лицата три можности.

Првата е правото да се спречи донесување на таква одлука. Конт-
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ролорот/обработувачот не смее да донесе автоматизирана од лу ка 
доколку лицето на писмено побарало да не се донесе таа одлука. 

Второто право се однесува кога не е доставено такво известува-
ње Организацијата која донесува автоматизирана одлука мора да го 
извести лицето кое е засегнато дека го направила тоа. Тоа мора да го 
направи најскоро што е можно и практично изводливо во тие окол-
ности. 

Третото право се однесува на опциите кои се на располагање на 
поединецот при добивање на овие информации. Доколку лицето не 
е задоволно поради тоа што е донесена автоматизирана одлука, тие 
имаат можност да побараат од контролорот/обработувачот да раз-
мисли уште еднаш за одлуката или да донесе нова одлука на раз-
лични основи. Во повеќето случаи, постои можност и во овие опции 
да се вклучи преглед на автоматизирано донесување одлуки. 

Пример 

Едно лице се жали до давателот на кредити бидејќи неговото он-
лајн барање за кредит било автоматски одбиено. Барањето е од-
биено бидејќи информацијата доставена од поединецот не се сов-
паѓа со претходно дефинираните критериуми за прифатливост од 
страна на автоматизираниот систем. Давателот на кредит прави и 
рачна проверка на документите за да се провери првичната одлука.

5. Ограничувања 

Член 27

Ограничувања

(1) Со законот којшто се применува за контролорот или обра
ботувачот, преку законска мерка може да се ограничат обемот на 
обврските и правата утврдени во членовите од 16 до 26 на овој 
закон и членот 38 на овој закон, како и во членот 9 од овој закон, 
доколку тие одредби се во согласност со правата и обврските ут
врдени во членовите од 16 до 26 на овој закон и кога таквото 
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ограничување е во согласност со суштината на основните права и 
слободи и претставува неопходна и пропорционална мерка во 
едно демократско општество со цел да се обезбеди:

 1) националната безбедност;

 2) одбраната;

 3) јавната безбедност;

 4) превенција, истрага, откривање или гонење на сторите
ли на кривични дела или извршување на изречени казне ни 
санкции, вклучувајќи превенција и спречување на закани 
за јавната безбедност;

 5) други важни цели од општ јавен интерес за Република 
Македонија, а особено важен економски или финансиски 
интерес на Република Македонија, вклучувајќи монетар ни, 
буџетски и даночни прашања, јавно здравје и социјална 
 за штита;

 6) заштита на независноста на судството и судските по
стапки;

 7) превенција, истрага, откривање и гонење на прекршува
њето на етичките правила за регулираните професии;

 8) следење, инспекциски надзор или регулаторни функции 
кои се барем повремено поврзани со исполнување на над
лежностите на органите на државната власт во случаите 
на ведени во точките од 1) до 5) и точка 7) од овој став;

 9) заштита на субјектот на личните податоци или на права
та и слободите на други субјекти на личните податоци;

 10) спроведување на барањата во граѓански спорови.

(2) Особено, секоја законодавна мерка наведена во ставот (1) 
на овој член, содржи посебни одредби, по потреба најмалку за:

 1) целите на обработката или категориите на обработката;

 2) категориите на личните податоци;

 3) обемот на воведените ограничувања;
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 4) заштитните мерки за спречување на злоупотреба или 
незаконски пристап или пренос;

 5) спецификацијата на контролорот или категориите на 
контролори;

 6) роковите на чување и применливите заштитни мерки, 
зе  мајќи ги предвид природата, обемот и целите на обработ
ка та или категориите на обработка;

 7) ризиците за правата и слободите на субјектите на лич
ните податоци и

 8) правото на субјектите на личните податоци да бидат ин
формирани за ограничувањето, освен по исклучок ако ис
то то би било во спротивност со целта на ограничувањето.

Овој член го појаснува овластувањето на земјата да наметне или 
воведе ограничувања во врска со принципите утврдени со член 5 и 
на правата на субјектот утврдени со членовите 16 до 26. Оваа од-
редба се базира врз барањата кои произлегуваат од Повелбата за 
основни права и Европската конвенција за заштита на човековите 
права и основни слободи, според толкувањето на судот на правдата 
и на Европскиот суд за човекови права.
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IV. КОНТРОЛОР И ОБРАБОТУВАЧ
Во полето на заштитата на личните податоци, контролорите и 

обработувачите имаат само обврски. Ова поглавје од Законот за 
заштита на личните податоци ги регулира различните видови на 
обврски.

1. Општи обврски

Член 28

Одговорност на контролорот

(1) Земајќи ги предвид природата, обемот, контекстот и целите 
на обработката, како и ризиците со различна веројатност и сери
озно ста на правата и слободите на физичките лица, контролорот 
е дол жен да примени соодветни технички и организациски мер
ки за да обезбеди и да може да докаже дека обработката се врши 
во сог ла сност со овој закон. Техничките и организациските мерки 
по потре ба се преиспитуваат и се ажурираат.

(2) Ако е пропорционално на активностите за обработка, то
гаш мерките од ставот (1) на овој член вклучуваат и примена на 
соод ветни политики за заштита на личните податоци од страна 
на конт ролорот.

(3) Почитувањето на одобрените кодекси на однесување, наве
дени во членот 44 на овој закон или на одобрените механизми за 
сер тификација наведени во членот 46 на овој закон, може да се 
и с користи како елемент за да се докаже усогласеноста со обвр
ски те од страна на контролорот. 

Заштитата на личните податоци задолжително налага спрове ду-
вање на технички и организациски мерки за обезбедување на по да-
тоците. Мерките мора да се применуваат во секој момент од цик-
лусот на обработката на податоците. Целта на преземање на тие 
технички и организациски мерки е да се обезбеди адекватно ниво 
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на заштита на личните податоци и да се потврди дека обработката 
се прави согласно законските одредби. Не постои претходно оп-
ределена листа на мерки. Изборот на конкретниот збир на тех ни  ч-
ки и организациски мерки го прави надлежниот контролор на 
податоци. Сепак, една од препорачаните мерки која е изречно 
спомената во законот е спроведување на политики за заштита на 
податоците.  

 Изборот на конкретни мерки зависи од следниве критериуми:

 Природата на лични податоци кои се предмет на обработка 
(кои се конкретните категории на лични податоци);

 Обемот на податоци (тука може да се вклучени конкретните 
операции на обработка и категориите на субјекти на лични 
податоци);

 Контекстот на обработка (сите околности и аспекти на 
обработката на податоци);

 Целта на обработката (кои се целите кои е планирано да се 
постигнат со односната обработка);

 Ризиците со различен степен на веројатност и сериозноста 
на правата и слободите на физичките лица (дали операциите 
на обработка провоцираат одредени ризици по правата и 
слободите на субјектите на лични податоци).

Контролорот има обврска периодично да ги спроведува технич-
ките и организациските мерки. Нормално, ова се прави доколку се 
случи промена на кој било од споменатите критериуми. 

Согласно начелото на отчетност, контролорот не само што мора 
да ги исполни своите обврски за заштита на податоците, туку и да 
покаже усогласеност со правилата за заштита на податоците. Не по-
стои прецизен механизам за тоа како да се докаже усогласеноста. 
Сепак, законот определува дека усогласеноста со усвоените кодек-
си на однесување или со одобрените механизми за сертификација 
се адекватни алатки преку кои контролорот демонстрира сооб раз-
ност со законот. Иако овие инструменти не се обврзувачки, се пре-
порачува контролорите да користат кои било од нив за да де мон-
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стрираат пред субјектот на лични податоци и надзорниот орган  
со об  разност со нивните обврски во областа на заштита на при-
ватноста. 

Член 29

Техничка и интегрирана заштита на личните податоци 

(1) Земајќи ги предвид најновите технолошки достигнувања, 
тро шоците за спроведување, природата, обемот, контекстот и 
целите на обработката, како и ризиците со различна веројатност 
и се риоз носта на правата и слободите на физичките лица кои 
произлегу ваат од обработката, контролорот во моментот на 
дефинирање на средствата за обработка, како и во моментот на 
самата обработка, е должен да примени соодветни технички и 
организациски мерки како што е псевдонимизацијата, кои се 
развиени со цел ефикасно спроведување на начелата за заштита 
на личните податоци, како што е сведувањето на минимален 
обем на податоците и вклучување на потребните заштитни мерки 
во процесот на обработка, со цел да се исполнат барањата од овој 
закон и да се обезбеди заштита на правата на субјектите на 
личните податоци.

(2) Контролорот е должен да примени соодветни технички и 
ор гани зациски мерки за да обезбеди дека интегрирано се обра
боту ваат само оние лични податоци кои се неопходни за секоја 
посебна цел на обработката. Оваа обврска се однесува на ко ли
чеството на собрани лични податоци, опсегот на нивната обра
ботка, рокот на чување и нивната достапност. Таквите мерки осо
бено треба да обезбедат дека интегрираните лични податоци без 
индивидуална интервенција не се автоматски достапни за нео
граничен број на физички лица. 

(3) Одобрениот механизам за сертификација согласно членот 
46 на овој закон може да се искористи како елемент за да се до
каже усогласеноста со барањата утврдени во ставовите (1) и (2) 
од овој член. 
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Интегрирана заштита на личните податоци 

Член 29 внесува во законската рамка два нови основни концепти 
во полето на приватноста и заштитата на податоците – техничка и 
интегрирана заштита на личните податоци. Овие концепти се де-
финирани во законот за да се зајакне заштитата на субјектите на 
личните податоци. Тие се осмислени за да обезбедат сообразност  со 
законските барања за заштита на податоците уште од најран ста-
диум од која било иницијатива или проект во кој се вклучени лич-
ните податоци. Овие концепти ја засилуваат пораката дека при ват-
носта  на субјектите на лични податоци е примарен предуслов за 
сите активности на обработка. 

Ставот 1 ја определува обврската контролорите да го имплемен-
тираат концептот на интегрирана заштита на приватноста. Целта на 
овој концепт е да се намалат ризиците по приватноста или дури и  да 
се елиминираат и/или да се спречи несакано нарушување на при-
ватноста. Станува збор за обврска на контролорите на податоци за 
ги спроведат потребните безбедносни мерки пред отпочнување  на 
какви било активности на обработка и нивната примена да остане 
во текот на целиот циклус на употреба на тие податоци. 

Оваа обврска е уште поважна во контекст на развојот на нови 
тех    нологии и нудење на нови услуги во информатичкото опште ство, 
во кои интегрираната заштита на личните податоци треба да се земе 
предвид од самата фаза на имплементација на сите деловни про-
цеси, информатички технологии и системи и/или нудење на услуги 
и/или производи (преку нивно вградување во спецификациите при 
креирање на сите елементи споменати погоре). Овој концепт е до-
каз дека заштитата на податоците и приватноста не можат да се по-
стигнат само преку усогласеност со законот туку и дека треба да се 
преземат соодветни мерки за приватност кои треба да се интегри-
раат во секој елемент од процесот на дизајнирање на технологиите, 
процесите и производите  наведени погоре.  

Интегрираната заштита на приватноста е обврска која мора да се 
земе предвид во сите случаи кои се поврзани со обработка на по-
датоци од мигот на нивното планирање, т.е. пред да отпочне, и на 
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тоа треба да се мисли сè до крајот на обработката. Иницијативите и 
проектите кои бараат примена на овој концепт може да варираат 
(листата не е исцрпна), и тоа се: 

 При изготвување на закони, политики или стратегии кои има-
ат импликации по приватноста;

 При создавање на нови ИКТ-системи за чување или пристап 
до лични податоци; 

 При дизајнирање на ИКТ-апликации;

 При дизајнирање на нов производ чијашто употреба налага 
пристап или обработка на лични податоци, итн.

Контролорите на податоци имаат општа обврска да спроведат 
соодветни технички и организациски мерки, но разликата помеѓу 
мерките кои обезбедуваат примена на интегрирана заштита на 
приватноста и „вообичаените“ мерки е тоа што овие вторите се од-
несуваат на податоци кои веќе биле обработени. Видот на технич ки 
и организациски мерки кои ја сочинуваат интегрираната заштита    
на личните податоци треба да се применат пред почетокот на сама-
та обработка – во фазата на утврдување на целите и намерата на 
обработката и мора да се одржуваат до самиот крај на обработката. 

Спроведувањето на мерките зависи од неколку критериуми, од 
кои сите треба да се разгледаат за да се дефинираат најсоодветните 
технички и организациски мерки за релевантната планирана обра-
ботка на податоците: технолошки достигнувања, трошоците за 
спроведување и природата, обемот, контекстот и целите на обра-
ботката, како и ризиците со различен степен на веројатност и се ри-
озноста по правата и слободите на физичките лица кои ги создава 
обработката на нивните лични податоци. 

Процесот на спроведување на интегрирана заштита на при ват-
носта има два основни аспекти:

 Ефикасно спроведување во пракса на принципите за заштита 
на податоци (со посебен фокус на минималниот обем на по-
датоци) утврден со член 9 од законот,



106

 Интегрирање, во фазата на создавање, на сите неопходни 
заш  титни мерки за заштита на личните податоци кои може да 
обезбедат одржлива сигурност за време на целиот циклус на 
обработката на податоци.

Одржување на концептот на интегрирана заштита на приватно-
ста ќе гарантира сообразност со законските одредби за заштита на 
податоците и заштита на правата на субјектите на лични податоци. 

Законот не воведува конкретна листа на техничко - организаци-
ски мерки. Изборот на конкретни мерки е оставен на надлежниот 
контролор на податоци. Законот јасно упатува на користење на 
псев  донимизацијата, но само како пример за конкретна техничка и 
организациска мерка чијашто цел е остварување на целите на ин-
тегрирана заштита на личните податоци. Користењето на други 
техники за јакнење на приватноста е исто така релевантно и со од-
ветно. Друга техника чијашто реализација е пример за примена на 
начелото за интегрирана заштита на приватноста е т.н. маскирање 
на податоци – со други зборови прекривање на елементи од по-
датоците кои би можеле да се употребат за да се идентификува 
субјектот на податоци, без истите да се избришат. 

Ефектот на оваа техника е деперсонализацијата на субјектот на 
податоци, што зна чи дека нема да може да се постигне никаква 
идентификација на конкретни податоци за субјектот. Маскирањето 
на податоци може да се вклучи во спецификациите на дизајнот на 
сите информативни системи/процеси/услуги на начин кој би овоз-
можил, по истекување на одреден временски период, одно сниот 
систем автоматски да ги овозможи функциите за маскирање. Со ова 
би се обезбедила безбедност на податоците во текот на це ли от цик-
лус на обработка на податоци и соодветна имплементација  на кон-
цептот на интегрирана заштита на приватноста. 

Од гледна точка на законодавецот, спроведувањето на интег ри-
раната заштита како начело значи дека ќе се постигне конечниот 
резултат – почитување на начелата на заштита на податоците и вк-
лучување на потребните заштитни мерки во планирањето на об ра-
ботката на податоци и на самата обработка на податоци, додека 
изборот на конкретни мерки останува доста флексибилен. 
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Техничка заштита на личните податоци 

Концептот на техничка заштита на личните податоци се воведу-
ва со одредбите од член 29, став 2. Според тој концепт, контроло-
ри  те на податоци спроведуваат механизми со кои ќе се обезбеди 
однапред дефинирана техничка заштита и дека пред и во текот на 
обработката на податоци ќе се исполнат следниве барања:

 Дека ќе се обработува само минималниот обем на лични по-
датоци кој е апсолутно неопходен за секоја конкретна цел на 
обработката. Конкретните цели на обработката треба да се 
јасни, ограничени и важни за околностите.

 Дека операциите за обработка на податоци се оние без кои 
целите на обработката утврдени со закон или дефинирани од 
контролорот во спротивно не може да бидат постигнати;

 Дека податоците ќе се чуваат за минималниот рок кој е ап-
солутно неопходен за постигнување на сите цели на об ра-
ботката (на пример, за временски период кој е потребен за да 
се обезбеди односниот производ или услуга), а потоа тре ба 
да биде безбедно уништен;

 Секакво прикажување, пристап или споделување на подато-
ци е дозволено само со валидна законска основа (на пример, 
со согласноста на субјектот на лични податоци, законска об-
врска за контролорот). Дополнително, евентуален пристап 
до  податоци од страна на неограничен број на физички лица 
може да се постигне само со конкретна индивидуална ин-
тервенција (на пример, со одбележување на означеното ме-
сто) и специјални мерки за да се овозможи таква интер-
венција треба да бидат однапред дефинирани и вградени. 

Во онлајн опкружувањето (на пример, социјалното вмрежува ње) 
овој концепт бара автоматски да се вклучуваат однапред дефи ни-
рани најстроги поставки за приватност кои ќе го ограничат споде-
лувањето на личните податоци. На пример, служба за социјално 
вмрежување која нема јавно да објави никакви информации за суб-
јекти на лични податоци, сè додека не се преземат чекори за ова да 
се овозможи  техничката заштита. Концептот на техничка заштита  на 
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личните податоци изречно определува и забранува услуги кои од 
самата поставка ги прават личните информации достапни за неог-
раничен број на лица.

Концептите на техничка и интегрирана заштита на личните по-
датоци се применуваат на сите нивоа – на сите контролори на по-
датоци, независно дали дејствуваат во функција на приватни тела, 
приватни субјекти, невладини организации, кои или самостојно ги 
развиваат своите производи, процеси и услуги или ангажираат друг 
субјект за тоа. При развивање, дизајнирање или користење на ап ли-
кациите, услугите или производите кои се базирани врз обработка 
на личните податоци или кои ги обработуваат личните податоци, 
производителите на услугите, апликациите и услугите треба да ги 
земат предвид правата на заштита на податоците при развивање и 
осмислување на овие производи, услуги и апликации, целосно зе-
мајќи го предвид технолошкиот развој, со цел контролорите и об-
работувачите да може да ги остварат своите обврски во однос на 
заштитата на податоците. Начелото на техничка и интегрирана 
заштита на личните податоци треба исто така да се разгледува во 
контекст на јавните тендери. 

Демонстрирање на сообразност

Став 3 од членот 29 укажува дека одобрен механизам за сер ти-
фикација согласно член 46 од Законот за заштита на личните по-
датоци може да се користи од контролорите на податоци како еле-
мент за да се демонстрира усогласеност со барањата на кон цепти те 
на техничка и интегрирана заштита на личните податоци. Тоа значи 
дека основањето и придржувањето кон механизми за сертифика-
ција и заштита на личните податоци, како и печатите и ознаките за 
заштита на податоците самите по себе не се доволни за практична 
имплементација на двата концепта, но може да биде еден од клуч-
ните елементи за обезбедување на докази за сообразност со овие 
концепти. Користењето на одобрени механизми за сертификација 
се смета за позитивна пракса во полето на заштита на податоците 
која треба да се охрабри и обезбеди на сите нивоа - контролори на 
податоци, групи на контролори на податоци, сектори, производители 
или субјекти кои развиваат производи, услуги и апликации.  
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Член 30

Заеднички контролори

(1) Ако два или повеќе контролори заедно ги утврдат целите и 
на чините на обработка, тогаш тие се заеднички контролори. 
Заед  ничките контролори на транспарентен начин се должни да   
ја оп ределат нивната соодветна одговорност за исполнување на 
об  вр ските од овој закон, особено во однос на остварувањето на 
пра ва та на субјектот на личните податоци и нивните обврски за 
обезбеду вање на информациите наведени во членовите 17 и 18 
од овој закон, со нивен меѓусебен договор, освен во случај кога 
одговорностите на контролорите се утврдени со посебен закон. 
Во договорот може да се утврди и лице кое ќе биде контактточка 
со субјектите на лич ните податоци.

(2) Договорот од ставот (1) од овој член, треба доследно да ги 
одразува одделните улоги и релации на заедничките контролори 
во однос на субјектите на личните податоци. Основните карак те
ристики на договорот треба да бидат достапни за субјектот на 
лич ните податоци.

(3) Без оглед на условите од договорот наведен во ставот (1) од 
овој член, субјектот на личните податоци може да ги остварува 
сво ите права согласно овој закон во однос на секој од контро
лорите  и против секој од нив.

Најчестите ситуации на обработка на податоци се такви што опе-
рациите на обработка ги врши еден контролор на податоци. Сепак, 
законот овозможува двајца или повеќе контролори на податоци 
заеднички да ги обработуваат кога имаат потреба за тоа. Во тој слу-
чај, контролорите заеднички ги определуваат целите и сред ствата 
на обработка. Тие се наречени заеднички контролори. За да се по-
стават јасни правила за нивните обврски, законот ги обврзува заед-
ничките контролори да ги определат обврските преку заед  нич ки 
договор. 

За потребите на потврдување на усогласеноста, се препорачува 
договорот да се склучи во писмена форма. Истиот треба да обрне 
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посебно внимание на можноста да се реализираат правата на суб-
јектите на лични податоци за да му биде јасно и транспарентно на 
субјектот на лични податоци кому да се обрати во однос на секоја   
од постапките и целите на обработката. Се препорачува со заед-
ничкиот договор да се определи контакт- лице за субјектите. Целта 
е да се постават транспарентни правила за обработка на податоците 
и да се дејствува со добра намера кон субјектите на лични податоци 
со тоа што ќе им се олеснат нивните контакти со кој било од заед-
ничките контролори. 

Договор не е потребен само доколку надлежноста на заеднич-
ките контролори е со закон определена и тој посебен закон ги оп-
ределува и задолженијата и обврските на контролорите.  

Обврските на контролорите на податоци за барања за тран спа-
рентност налагаат најважните делови од барањата (или кратко 
резиме од договорот) да му се достават на субјектот на лични по да-
тоци. Договорот не смее да го ограничи остварувањето на правата 
на субјектот на лични податоци, со што субјектите на лични подато-
ци имаат право да ги остваруваат своите права во однос и наспроти 
секој од контролорите.

Член 31

Претставници на контролори или обработувачи кои не се ос
новани во Република Македонија

(1) При примена на ставот (2) од член 3 на овој закон, контро
лорот или обработувачот определува овластен претставник во 
Република Македонија во писмена форма.

(2) Обврската утврдена во ставот (1) од овој член, не се одне
сува на:

(а) обработката која е повремена и не вклучува во голема ме
ра обработка на посебни категории на лични податоци 
наведе ни во членот 13 став (1) од овој закон, или обработка 
на лични податоци поврзани со казнени осуди и казнени 
дела наведе ни во членот 14 од овој закон за која не постои 
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веројатност дека ќе предизвика ризик за правата и сло бо
дите на фи зич ките лица, земајќи ги предвид природата, 
контекстот, опсе г от и целите на обработката или

(б) органите на државната власт или друго тело.

(3) Субјектите на личните податоци и Агенцијата можат пок рај 
или наместо контролорот или обработувачот, да се обратат и на 
овластениот претставник за сите прашања поврзани со обра
ботка та на личните податоци, а за целите на усогласување со овој 
закон.

(4) Определувањето на овластениот претставник од страна на 
кон тролорот или обработувачот не треба да влијае на правните 
дејствија кои би можеле да бидат иницирани против самиот кон
тролор или обработувач. 

Одредби од Законот за заштита на личните податоци се однесу-
ваат на обработката на лични податоци на субјекти на личните по-
датоци од Република Македонија само од контролор или обра боту-
вач кој не е основан или нема овластен претставник со регистри ра но 
седиште во Република Македонија, каде се одвива обработка на 
лич ни податоци:

 нудењето на стоки или услуги, независно од тоа дали се бара 
исплата за ова од субјектот на лични податоци од Република 
Македонија или

 следење на однесувањето на субјектот на лични податоци, сè 
додека истите се лоцирани во Република Македонија. 

Во овие случаи, по правило, контролорот или обработува чот мо-
раат на писмено да определат овластен претставник во Република 
Македонија. Дефиницијата за претставник е дадена во член 4, став 1, 
точка 17. Контролорот/обработувачот нема обврска да определи 
претставник во Република Македонија само во две ситуации: прва  та 
се однесува на спецификите на контролорот/обработувачот на по-
датоци, и втората се однесува на спецификите на обработката на по-
датоци. Имено, контролорот/обработувачот не е должен да опре-
дели претставник доколку:
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 е орган на државната власт или друго јавно тело;

 обработката е повремена (не е на постојана основа) и не вк-
лучува во голема мера обработка на посебни категории на 
лич ни податоци, или станува збор за обработка на лични по-
датоци поврзани со казнени осуди и казнени дела. Допол ни-
телно, операциите на обработка не треба да претставуваат 
ризик за правата и слободите на физичките лица.  

Целта на обврската да се определи претставник е да им се овоз-
можи на Агенцијата и на субјектите на лични податоци да контак-
тираат со тоа лице во врска со сите прашања кои се однесуваат  на 
обработката на податоци, или наместо контролорот / обработува ч-
от или дополнително на него. Фактот дека контролорот или об ра-
ботувачот има определен претставник не ги исклучува неговите 
обврски ниту го ограничува опфатот на правата на субјектот на 
лични податоци. 

Претставникот треба да ги исполнува своите задачи согласно 
надлежноста која му ја доверил контролорот или обработувачот, 
вклучувајќи ја соработката со надлежен орган по однос на сите 
дејствија преземени да се обезбеди усогласеност со Законот за 
заштита на личните податоци. Определувањето на претставник не 
треба да влијае на правните дејствија кои би можеле да бидат 
иницирани против самиот контролор или обработувач.  

Член 32

Обработувач

(1) Ако обработката се врши во име на контролорот, тогаш 
конт ролорот користи само обработувачи кои обезбедуваат до
волна гаранција за примена на соодветни технички и органи за
циски мер ки на таков начин на кој обработката ќе се одвива во 
согласност со барањата на овој закон и ќе обезбедува заштита на 
правата на суб јектот на личните податоци.

(2) Обработувачот не може да ангажира друг обработувач без 
прет ходно посебно или генерално писмено овластување од ст
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рана на контролорот. Во случај на генерално писмено овла сту
вање, об работувачот го информира контролорот за сите плани
рани проме ни за ангажирање или замена на други обработува чи, 
давајќи му можност на контролорот да се спротивстави на тие 
промени.

(3) Обработката од страна на обработувачот се регулира со до
говор или со друг правен акт во согласност со закон, којшто е об
врзувачки за обработувачот во однос на контролорот, и со кој  се 
регулира предметот и времетраењето на обработката, природата 
  и целта на обработката, видот на личните податоци и категориите 
 на субјекти на личните податоци, како и обврските и правата на 
контролорот. Во овој договор или друг правен акт се регулира 
особено дека обработувачот:

 (а) ги обработува личните податоци само според доку менти
рани упатства од контролорот, вклучувајќи и пренос на 
лич ни податоци во трета земја или меѓународна органи за
ција, освен кога е должен да го стори тоа според барањата 
на за кон што се применува во однос на обработувачот; во 
таков случај, обработувачот го информира контролорот за 
тоа прав но барање пред обработката, освен ако тој закон 
забра нува такво информирање заради важни причини од 
јавен интерес;

 (б) обезбедува дека овластените лица за обработка на лич
ните податоци се обврзани да ја почитуваат доверливо ста 
или подлежат на законска обврска за почитување на до
вер ливоста;

 (в) ги презема сите неопходни мерки во согласност со чле
нот 36 на овој закон;

 (г) ги почитува условите наведени во ставовите (2) и (4) од 
овој член за ангажирање на друг обработувач;

 (д) земајќи ја предвид природата на обработката, му пома
га на контролорот,  преку примена на соодветни технички 
и ор  га ни зациски мерки, колку што е можно, да ги исполни 
об вр ските на контролорот да одговори на барањата за 
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оства ру вање на правата на субјектот на личните податоци 
утврде ни во глава III од овој закон;

 (ѓ) му помага на контролорот да обезбеди усогласување на 
обврските во согласност со членовите од 36 до 40 на овој 
за кон, земајќи ги предвид природата на обработката и ин
фор мациите кои му се достапни на обработувачот; 

 (е) по избор на контролорот, ги брише или ги враќа сите 
лич ни податоци на контролорот по завршувањето на услу
гите поврзани со обработката на личните податоци и ги 
брише постојните копии, освен ако со закон не постои об
врска за чување на личните податоци;

 (ж) му обезбедува пристап на контролорот до сите инфор
ма ции потребни за докажување на исполнувањето на 
обвр ските утврдени во овој член, како и овозможува и 
при  донесува за извршување на ревизии, вклучувајќи ин
спекции од страна  на контролорот или друг ревизор 
овластен од страна на конт ролорот.

Во однос на точка (ж) од овој став, обработувачот веднаш го 
из вестува контролорот, ако според негово мислење одредени 
упат ства го прекршуваат овој закон или други прописи кои се 
однесу ваат на заштитата на личните податоци.

(4) Ако обработувачот ангажира друг обработувач за извршу  ва
ње на специфични активности за обработка во име на контро ло
рот, тогаш истите обврски за заштита на личните податоци како 
што се обврските предвидени во договорот или друг правен акт 
меѓу конт ролорот и обработувачот од ставот (3) од овој член, му се 
наложу ваат и на другиот обработувач преку договор или друг 
правен акт во согласност со закон, а особено обврска за обез бе
дување на доволна гаранција за примена на соодветни технички и 
орга ни за циски мерки, со цел обработката да ги исполнува ба ра
њата од овој закон. Ако ангажираниот обработувач не ја ис полнува 
својата об врска за заштита на личните податоци, прв ичниот об
работувач ос танува целосно одговорен пред кон т ролорот за ис
полнување на обврските на ангажираниот обработувач.
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(5) Почитувањето од страна на обработувачот кон одобрените 
кодекси на однесување, наведени во членот 44 на овој закон или 
одобрените механизми за сертификација наведени во членот 46 
на овој закон, може да се искористи како елемент за докажување 
на исполнувањето на обврските од ставовите (1) и (4) на овој член.

(6)   Договорот или другиот правен акт наведен во ставовите (3) 
и (4) од овој член, може да се заснова целосно или делумно на 
стан дардни договорни клаузули од ставот (7) на овој член, вклу
чително и кога се дел од сертификација доделена на контролор от 
или об работувачот во согласност со членовите 46 и 47 на овој 
закон, при тоа не доведувајќи го во прашање поединечниот до
говор меѓу контролорот и обработувачот.

(7) Агенцијата може да утврди стандардни договорни клау
зули  за прашањата наведени во ставовите (3) и (4) од овој член.

(8) Договорот или другиот правен акт од ставовите (3) и (4) од 
овој член треба да биде во писмена форма, како и во електрон
ска форма.

(9) Ако обработувачот со утврдување на целите и начинот на 
об работка го прекршува овој закон, тогаш обработувачот се сме
та за контролор во однос на таа обработка, притоа не доведувај
ќи ги во прашање членот 97 и одредбите од глава IX на овој закон.  

Контролорите на податоци може самите да обработуваат пода-
тоци или да определат друго лице, кое се нарекува обработувач на 
податоци. Обработувачот ги обработува личните податоци од име-
то на контролорот. Детален опис на поимот обработувач е наведен 
во член 4, став 1, точка 8 од Законот за заштита на личните податоци. 
Општото барање e обработувачите да бидат обврзани со истите 
пра вила за заштита на податоците како и контролорите. Оттаму, 
контролорите имаат обврска да ги користат само обработувачите 
кои нудат доволно гаранции дека нивната обработка ќе ги исполни 
барањата на Законот и ќе осигура заштита на правата на субјектите 
на лични податоци. Севкупната обврска за обработка на податоци е 
кај контролорот, оттаму тој е лицето кое може да овласти ангажи-
рање на другите обработувачи. Не постојат посебни барања по 
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однос на формата на овластувањето – може да биде општо или по-
себно. Сепак, доколку овластувањето е општо, обработувачот има 
обврска да го извести контролорот за евентуални измени или анга-
жирање на контролорите на податоци пред нивното извршување. 

Врската помеѓу контролорот и обработувачот мора да се регу ли-
ра со договор или друг законски обврзувачки документ. Оттаму, 
барање за обработка на податоци кое е во спротивност на одредби-
те од тој договор се смета за ништовно. Договор или друг законски 
инструмент кој служи како основа за барањето за обработка на 
податоци треба да ги содржи следните информации:

 предметот на обработката на податоци (операциите на обра-
ботка кои му се доделени на обработувачот на податоци);

 времетраењето на обработката (периодот за кој од обра бо-
тувачот се бара да ги обработува податоците);

 природата на обработката (начинот како се обработуваат по-
датоците: рачно, автоматизирано);

 целта на обработката (целите кои треба да се постигнат преку 
зададената обработка);

 видот на личните податоци (категориите на лични податоци 
за субјектот на податоци, на пример, чувствителни податоци);

 категориите на субјекти на личните податоци (различни ви-
дови на субјекти на лични податоци: ранливи групи како што 
се децата, постарите, лицата со попреченост);

 правата и обврските на контролорот;

 обврските на обработувачот на податоци (обврските треба 
ба рем да ја вклучуваат информацијата која е изречно наб-
ројана во член 32, став 3 од законот).

Во случај на подобработка (обработувач кој ангажира друг обра-
ботувач за спроведување на конкретни активности за обработка на 
податоци), подобработувачот ќе ги има истите обврски како и пр-
виот обработувач. За да се префрлат сите одговорности на подоб-
работувачот, обработувачот и подобработувачот мораат да склучат 
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договор или да ги регулираат нивните односи во друг законски об-
вр зувачки инструмент. Првичниот обработувач е целосно одгово-
рен пред договорниот орган за исполнување на обврските на по-
добработувачот.  

Договорот или другиот законски обврзувачки инструмент поме-
ѓу контролорот и обработувачот, и оној помеѓу обработувачот и 
подобработувачот мораат да се изготват на писмено. Договор во 
електронска форма ќе се смета за пишана форма. За потребите на 
демонстрирање на усогласеност со законот, законски обврзувачки-
от инструмент може да содржи и стандардни договорни одредби. 

Изборот на потребните гаранции кои покажуваат дека обра бот-
ката на податоци ги исполнува барањата на Законот за заштита на 
личните податоци му припаѓа на обработувачот на податоци. Сепак, 
законот изречно регулира два инструментa како соодветни алатки 
кои помагаат да се докаже усогласеност: почитување на одобре-
ниот кодекс на однесување и / или механизми за сертификација. 

Во релациите помеѓу контролорот и обработувачот, контролор-
от на податоци е оној кој ги утврдува целите и начините на обработ-
ка. Доколку обработувачот не ги следи упатствата на контролорите 
и обработувачот е оној кој ја дефинира целта и средствата на об-
работка, обработувачот се смета за контролор на податоци на таа 
конкретна обработка. 

Член 33

Обработка со овластување од страна на контролорот или об
работувачот

Обработувачот и секое лице кое дејствува со овластување  од 
стра на на контролорот или обработувачот, а кое што има пристап 
до личните податоци, не треба да ги обработува овие податоци 
ако не се дадени упатства од контролорот, освен ако обработка та 
не се бара со овој или друг закон.

Членот 33 ја забранува обработката на лични податоци на на
чин различен од службените упатства од контролорот на по да
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тоци. Барањето за обработка на податоците само според изреч
ни упат ства на контролорот на податоци се однесува на две 
ка тегории на лица:

 обработувач на податоците;

 лица кои дејствуваат согласно овластувањето на контро
лорот или обработувачот.

Отстапки од општата забрана се дозволени само доколку е 
пои наку определено со закон. Оваа законска забрана е одраз на 
опш тото правило дека контролорот на податоци е оној кој ги 
одреду  ва целите и средствата на обработката на податоци. 

Член 34

Евиденција на активностите за обработка

(1) Секој контролор и доколку е применливо, неговиот овластен 
претставник, води евиденција на операциите за обработка, а за 
кои е одговорен. Оваа евиденција, особено ги содржи следните 
ин формации:

 (а) називот, односно името и презимето и контактподатоци 
на контролорот, доколку е применливо и на сите заеднички 
контролори, на овластениот претставник на контролорот и 
на офицерот за заштита на личните податоци;

 (б) целите на обработката;

 (в) опис на категориите на субјектите на личните податоци 
и на категориите на личните податоци;

 (г) категориите на корисници на кои се откриени или ќе би
дат откриени личните податоци, вклучувајќи корисници во 
трети земји или меѓународни организации;

 (e) каде што е применливо, преносот на лични податоци    
во трета земја или меѓународна организација, вклучувајќи 
иден  тификација на таа трета земја или меѓународна орга
низаци ја, а во случај на пренос на лични податоци, наведен 
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во членот 53 став (1) втор потстав на овој закон, докумен
тација за соодветни заштитни мерки;

 (д) каде што е можно, предвидените рокови за бришење на 
различните категории на лични податоци;

 (ѓ) каде што е можно, општ опис на техничките и органи за
циските мерки за безбедност наведени во членот 36 став 
(1) од овој закон.

(2) Секој обработувач и каде што е применливо, неговиот овла
стен претставник, води евиденција на сите категории на опера
ции на обработка, извршени во име на контролорот, во која се 
содржани:

(а) називот, односно името и презимето и контактподатоци на 
обработувачот или обработувачите и на секој контролор 
во чие име дејствува обработувачот, како и каде што е при
мен ливо, на овластените претставници на контролорот 
или об работувачот и на офицерот за заштита на личните 
податоци;

(б) категориите на обработка коишто се вршат во име на секој 
контролор;

(в) каде што е применливо, преносот на лични податоци во 
тре  та земја или меѓународна организација, вклучувајќи 
иден ти фи кација на таа трета земја или меѓународна орга
ни зација, а во случај на пренос на лични податоци, наведен 
во членот 53 став (1) втор потстав на овој закон, докумен
тација за соод ветни заштитни мерки;

(г) каде што е можно, општ опис на техничките и организаци
ските мерки за безбедност наведени во членот 36 став (1) 
од овој закон.

(3) Евиденциите од ставовите (1) и (2) од овој член, треба да се 
водат во писмена форма, како и во електронска форма.

(4) Контролорот или обработувачот и каде што е применливо, 
нив ните овластени претставници, на барање на Агенцијата ѝ обез
бедуваат пристап до евиденцијата.
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(5) Обврските од ставовите (1) и (2) од овој член не се приме ну
ваат на трговско друштво или организација со помалку од 50 вра
ботени, освен ако постои веројатност обработката којашто ја вр
ш ат да претставува ризик за правата и слободите на субјектите   
на лич ните податоци, ако обработката не е повремена или обра
ботката вклучува посебни категории на лични податоци од членот 
13 став (1) од овој закон или лични податоци поврзани со казнени 
осуди и казнени дела од членот 14 став (1) од овој закон. 

Еден од инструментите за примена на начелото на отчетност е 
обврската за евидентирање на активностите на обработка на пода-
тоците. Оваа обврска се однесува и на контролорите на податоци и 
на обработувачите на податоци. Законот изречно ја пропишува со-
др   жината на евиденцијата за активностите на обработка. Еви ден-
цијата е иста за сите категории на субјекти. Сепак, во зависност од 
спецификите на случајот, категориите на информации не мора да се 
задолжителни, како на пример, преносите на лични податоци  до 
трета земја или меѓународна организација (треба да се внесе и ин-
формација за преносот на тие податоци доколку постојат такви 
преноси); конкретниот статус на обработувачот на податоци како 
субјект кој обработува податоци од името на контролорот на по да-
тоци ги бара досиејата за да вклучи информации за категории на 
обработка кои се спроведуваат од името на секој контролор. 

Најважните категории на податоци кои мора да се евиденти ра ат 
се однесуваат на:

 називот, односно името и презимето и контакт-податоци на 
контролорот односно обработувачот;

 целите на обработка на податоците;

 категориите на субјекти на лични податоци чиишто пода то ци 
се предмет на обработка;

 категориите на податоци од субјектите за обработка;

 категориите на корисници на кои им се откриваат подато-
ците;

 технички и организациски мерки за безбедност кои се при-
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менуваат на обработка на податоци. Сепак, повторно во за-
висност од предметот и обемот на податоци, не е потребен 
детален опис на мерките – под услов да се смета дека се до-
волно општи информации. 

За да се провери и обезбеди доказ за практична имплемента ција 
на начелото на отчетност, евиденцијата мора да се чува на писмено. 
Чување на евиденцијата во електронска форма се смета дека е со-
образна со барањето за водење на евиденцијата во писмена форма.  

Агенцијата има надлежност да ја побара евиденцијата за надзор 
врз исполнувањето на обврските на контролорите односно обра бо-
тувачите и истите треба да обезбедат пристап до евиденцијата по 
нејзино барање. 

Обврската за евиденција не се однесува на мали контролори на 
податоци односно обработувачи, т.е. оние кои имаат помалку од 50 
лица. Сепак, овој исклучок не се применува доколку операциите на 
обработка потпаѓаат под една од следниве групи:

- ако постои веројатност обработката којашто ја вршат да прет-
ставува ризик за правата и слободите на субјектите на лич-
ните податоци;

- ако обработката не е повремена;

- ако обработката вклучува посебни категории на обработка 
кои се поврзани со казнени осуди и казнени дела. 

Член 35

Соработка со Агенцијата

На барање на Агенцијата, контролорот и обработувачот и ка де 
што е применливо, нивните овластени претставници, се должни 
да соработуваат при исполнување на своите задачи. 

Членот 35 ја утврдува општата обврска на контролорите на по-
датоци, обработувачите и нивните претставници да соработуваат 
со Агенцијата за заштита на личните податоци, по барање на над-
лежниот орган. 



122

2. Безбедност на личните податоци

Член 36

Безбедност на обработката

(1) Земајќи ги предвид најновите технолошки достигнувања, 
тро шоците за спроведување и природата, обемот, контекстот и 
целите на обработката, како и ризиците со различен степен на 
веројатност и сериозноста на правата и слободите на физичките 
лица, конт ро лорот и обработувачот се должни да применат 
соод ветни технич ки и организациски мерки за да обезбедат 
ниво на безбедност соодветно на ризикот, вклучувајќи, според 
потребата:

(a) псевдонимизација и криптирање на личните податоци;

(б) способност за обезбедување на континуирана доверли
вост, интегритет, достапност и отпорност на системите и 
услугите за обработка;

 (в) способност за навремено, повторно воспоставување на 
до  стапноста до личните податоци и пристапот до нив во 
слу чај на физички или технички инцидент;

 (г) процес на редовно тестирање, оценување и евалуација 
на ефективноста на техничките и организациските мерки 
со цел да се гарантира безбедноста на обработката.

(2) При процена на соодветно ниво на безбедност се земаат 
пред вид особено ризиците кои се поврзани со обработката, осо
бено од случајно или незаконско уништување, губење, менување, 
неов ла стено откривање на личните податоци или неовластен 
при стап до пренесените, зачуваните или на друг начин обработе
ни лични по датоци.

(3) Почитувањето на одобрените кодекси на однесување, наве
дени во членот 44 на овој закон или на одобрените механизми за 
сертификација наведени во членот 46 на овој закон, може да се 
ис користи како елемент за докажување на усогласеноста со ба
ра   ња та утврдени во ставот (1) на овој член.
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(4) Контролорот и обработувачот преземаат мерки за да обез
бе дат дека секое физичко лице кое дејствува по овластување на 
конт ролорот или на обработувачот, а коешто има пристап до 
личните податоци, нема да ги обработува овие податоци, ако не 
му се даде ни упатства од контролорот, освен ако е обврзан да ги 
обработува според закон.

(5) Контролорот и обработувачот се должни да донесат доку
ментација со опис на техничките и организациските мерки спо
ред барањата утврдени во ставот (1) на овој член при што може 
да се консултираат со Агенцијата за усогласеноста на докумен та
цијата    со одредбите на овој закон и со прописите донесени врз 
основа на овој закон.

(6) Контролорот и обработувачот се должни да ги примену ва ат 
мерките утврдени со документацијата од ставот (5) на овој член.

(7) Директорот на Агенцијата ќе ја пропише содржината на до
ку ментацијата од ставот (5) на овој член, како и примената на со
одвет ни технички и организациски мерки кои треба да бидат 
преземени според барањата утврдени во ставот (1) на овој член.

Еден од принципите за заштита на личните податоци е принцип-
от на интегритет и доверливост. Така, една од обврските на конт-
ролорите односно обработувачите налага тие да овозможат безбе-
дност на личните податоци.

Безбедноста се гарантира со им   п   ле ментација на соодветни тех-
нички и организациски мерки. Законот не пропишува исцрпна ли-
ста на мерки туку го остава изборот на конкретни мерки на конт-
ролорите и обработувачите. Законот е технички неутрален и нуди 
слободен избор за контролорите, зависно од спецификата на нив-
ната состојба, вклучувајќи го нивниот економски и финансиски по-
тенцијал. При утврдување на најсоодветни мерки, треба да се земат 
предвид следниве критериуми: 

 степенот на технолошки развој – контролорот односно об ра-
ботувачот треба да ги земe предвид најновите технолошки 
достигнувања за развој на иформациските технологии и ра-
сположливите безбедносни системи;
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 трошоците за спроведување на мерките – нема обврска да се 
применат најскапите мерки, но треба да се применат нај-
соодветните од гледна точка на контролорот и ризиците на 
обработка на податоците;

 природата, обемот, контекстот и целите на обработката – со-
одветноста на безбедносните мерки е во голема мера по-
врзана со спецификите на операциите на обработка на по-
датоци и видовите на лични податоци;

 ризиците со различен степен на веројатност и сериозност  на 
правата и слободите на физичките лица – контролорите од-
но сно обработувачите мораат да применат пристап базиран 
врз ризик при обработка на личните податоци и нивна за-
штита.

Изборот на конкретни технички и организациски мерки треба да 
обезбеди ниво на безбедност соодветно за ризикот на обработка. 
Ризикот може да биде во форма на ненамерно или незаконско 
уништување, губење, менување, неовластено откривање на лични-
те податоци или неовластен пристап до пренесените, зачуваните 
или на друг начин обработени лични податоци.

Законот нуди листа, која не е конечна, на можните мерки со кои 
може да се илустрираат варијациите на избор како што е псев дони-
мизација и енкрипција на лични податоци; способност да се обез-
беди доверливост, интегритет, достапност и отпорност на системи те 
и услугите на обработка, итн. Други соодветни мерки може да бидат 
процедури за контрола на пристапот, видеонадзор на објектот каде 
се обработуваат лични податоци, обука за вработените кои имаат 
пристап до нив, воведување на процедури за умножување и ди-
стрибуирање на податоци, итн. 

Односните безбедносни мерки мо ра на писмено да се утврдат од 
контролорите односно обработувачите, и во пракса обработува-
чите имаат обврска да ги спроведат мерките предвидени со доку-
ментацијата. Контролорите односно обработувачите може во секое 
време да ја консултираат Агенцијата во врска сообразност на до-
кументацијата со барањата во областа на заштита на податоците. 
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Иако законот не го смета како безбедносна мерка придржување-
то кон одобрен кодекс на однесување или кон одобрен механизам 
за сертификација, тие може да се искористат како елемент со кој 
контролорот односно обработувачот може да покажат сообразност 
со обврските за преземање на безбедносни мерки. 

Одделна подобврска од обврската за безбедност на личните по-
да тоци се однесува на безбедносните мерки во врска со вработе-
ните. И контролорот и обработувачот имаат обврска да се погрижат 
дека сите физички лица кои дејствуваат под нивна надлежност (на 
пример вработените) не обработуваат податоци освен согласно 
упатства од контролорот. Исклучоци се дозволени само доколку се 
определени со закон. Оваа законска одредба е согласно општиот 
концепт според кој контролорот е оној кој ги определува целите и 
средствата на обработка и е одговорен за непостапување согласно 
закон.  

Директорот на Агенцијата е надлежен да ја утврди содржината на 
документите кои контролорите треба да ги зачуваат за да докажат 
дека ги примениле безбедносните мерки. 

Член 37

Известување на Агенцијата за нарушување на безбедноста на 
личните податоци

(1) Во случај на нарушување на безбедноста на личните по да
то ци, контролорот без непотребно одлагање и каде што е можно, 
не по доцна од 72 часа откако дознал за истата, ја известува 
Агенцијата за нарушувањето на безбедноста на личните подато
ци, освен ако не постои веројатност нарушувањето на безбед
носта на личните по да тоци да создаде ризик за правата и сло бо
дите на физичките лица. Кога известувањето до Агенцијата не е 
поднесено во рок од 72 часа, заедно со известувањето треба да 
биде доставено и образложение за причините за доцнењето.

(2) Обработувачот го известува контролорот без непотребно 
одлагање, откако дознал за нарушување на безбедноста на 
личните податоци.
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(3) Известувањето од ставот (1) на овој член, мора да го содржи 
најмалку следното:

(а) опис на природата на нарушувањето на безбедноста на 
лич ните податоци, вклучувајќи ги, ако е можно, категориите 
и приб лижниот број на засегнати субјекти на личните по
дато ци и категориите и приближниот број на засегнати 
збирки на лични податоци;

(б) наведување на името, презимето и контактподатоци на 
офи  церот за заштита на личните податоци или на друго 
лице за контакт, од кое може да се добијат повеќе инфор
мации;

(в) опис на можните последици од нарушувањето на безбед
но ста на личните податоци;

(г) опис на преземените или предложените мерки од страна на 
контролорот за справување со нарушувањето на безбедно
ста на личните податоци, вклучувајќи соодветни мерки за 
намалување на можните негативни ефекти.

(4) Информациите може постепено да се обезбедат без пона та
мошно непотребно одлагање, само доколку не било можно 
целосно или дел од информациите да се поднесат истовремено.

(5) Контролорот ги документира сите нарушувања на безбед
но ста на личните податоци, вклучувајќи ги фактите поврзани со 
на рушувањето на безбедноста на личните податоци, нивните по
сле дици и преземените активности за справување со нарушу
вање то. Оваа документација треба да ѝ овозможи на Агенцијата 
да ја про вери усогласеноста со овој член.

И покрај техничките и организациските мерки преземени од 
контролорот заради безбедност на податоци, може да дојде до си-
туации кога се нарушува безбедноста на податоците. Станува збор 
за безбедносен инцидент кој може да доведе до случајно или не-
законско уништување, губење, менување, неовластено открива ње 
на личните податоци или неовластен пристап до пренесените, за-
чуваните или на друг начин обработени лични податоци. Зависно 
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од околностите, ова може да ја наруши доверливоста, достапноста и 
интегритетот на личните податоци или секоја комбинација од на ве-
дените. Постојат три главни видови на нарушување на безбедноста 
и тоа се:

 „Нарушување на доверливоста“ - кога се случило неовластено 
или случајно откривање на, или пристап до, лични податоци;

 „Нарушување на расположливоста“ - кога дошло до случајно 
или ненамерно нарушување на пристапот до, или уништува-
ње на личните податоци;

  „Нарушување на интегритетот“ - кога постои неовластено 
или случајно менување  на личните податоци. 

Зависно од тежината на нарушувањето, тоа може да предизвика 
ризик по правата и слободите на лицата. Оттаму, законот ја оп ре де-
лува општата обврска на контролорите да ја известуваат Аген ци јата 
доколку дојде до нарушување на безбедноста на подато ците. За да 
се намали ризикот дека Агенцијата нема да биде навремено изве-
стена за нарушувањето, законот определува конкретни рокови во 
кои контролорот мора да извести за нарушување на безбедноста на 
податоците - 72 часа откога ќе стане свесен за нарушувањето. До-
колку такво известување не може да се реализира за 72 часа, заедно 
со известувањето треба да биде доставено и образложение за при-
чините за доцнењето. Информацијата може да се достави и во фази 
за да се избегне несакан дополнителен застој (на пример кога е по-
требна дополнителна истрага поведена од контролорот за да се 
утврдат сите факти поврзани со нарушувањето).

Обврската за известување исто така се однесува на обработу-
вачот на податоци – тој мора да го извести контролорот најбргу што 
е можно откога станал свесен за прекршувањето. 

Контролорот се смета дека станал „свесен“ откога се стекнал со 
ра  зумен степен на сигурност дека се случил безбедносен инци дент 
кој довел до нарушување на одредени лични податоци. Ова секако 
зависи од околностите на конкретното прекршување. 
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Главната цел на обврската за известување е да се ограничи ште-
тата која им се нанесува на лицата и да му се овозможи на надзор-
ниот орган да воведе контрола врз мерките кои се преземаат од 
конт ролорот за да елиминира евентуално сомневање дека нару шу-
вањето може да предизвика физичка, материјална или нематери-
јална штета за физичките лица (на пример, губење на контрола врз 
личните податоци или ограничување на нивните права, дискри ми-
нација, кражба на идентитет или измама, финансиска загуба, неов-
ластено отповикување на псевдонимизацијата, нарушен углед, гу-
бење на доверливоста на личните податоци кои се заштитени со 
професионална тајна и други значително економски или социјал ни 
непријатности по засегнатото физичко лице). Земајќи ги предвид 
природата и тежината на нарушувањето на личните податоци, не-
говите последици и можни ефекти по субјектите на лични подато ци, 
известувањето може да доведе до интервенција на Агенцијата, сог-
ласно нејзините задачи и овластувања определени со Законот за 
заштита на личните податоци.

За потребите на правната сигурност, законот го определува ми-
нимумот на тоа што треба да биде содржано во информацијата која 
мора да се достави. Сепак, доколку не може да се обезбеди точна 
информација, напорите на контролорите треба да се насочат кон 
ре шавање на несаканите ефекти на нарушувањето наместо да се 
обезбедат прецизни фигури.

Согласно начелото на отчетност, контролорите треба да ги до-
кументираат сите нарушувања на личните податоци како и повр-
заните информации и дејствија. Се препорачува да се воведе ин-
терен регистар на нарушувања на податоци.

Член 38

Известување на субјектот на личните податоци за нарушува ње   
на безбедноста на личните податоци

(1) Во случај на нарушување на безбедноста на личните пода
тоци, за кое постои веројатност да предизвика висок ризик за 
пра вата и слободите на физичките лица, контролорот, без не
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потребно одлагање, го известува субјектот на личните податоци 
за нару шу вањето на безбедноста на личните податоци.

(2) Во известувањето до субјектот на личните податоци од ста
вот (1) на овој член, на јасен и едноставен јазик се опишува при
родата на нарушувањето на безбедноста на личните податоци и 
се наве дуваат најмалку информациите и мерките наведени во 
членот 37 став (3) точки (б), (в) и (г) од овој закон. 

(3) Известувањето до субјектот на личните податоци од ставот 
(1) на овој член, не е задолжително, доколку е исполнет кој било 
од следните услови:

(а) контролорот применил соодветни технички и организаци
ски мерки за заштита и тие мерки биле применети во однос 
на личните податоци засегнати од нарушувањето на без
бедноста на личните податоци, особено мерки коишто ги 
прават лич ните податоци не разбирливи за секое лице кое 
нема овла стување за пристап до нив, како што е крип
тирањето;

(б) контролорот применил дополнителни мерки кои гаранти
ра ат дека веќе не постои веројатност за појавување на ви
сок ри зик за правата и слободите на субјектите на лич ните 
по датоци од ставот (1) на овој член;

(в) ако известувањето бара несразмерен напор. Во таков слу
чај, се врши јавно известување или се применува друга 
слична мерка со која субјектите на личните податоци ќе 
бидат по деднакво информирани на ефикасен начин.

(4) Ако контролорот не го известил субјектот на личните по
дато ци за нарушувањето на безбедноста на личните податоци, 
Агенци јата по констатирање на веројатноста дека нарушува ње то 
на без бедноста на личните податоци предизвикува висок ризик, 
може да побара од контролорот да извести за нарушувањето или 
да одлучи дека е исполнет некој од условите од ставот (3) на овој 
член.  
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Освен известување за нарушување на безбедноста на податоци 
до Агенцијата, контролорот има обврска да го извести субјектот на 
лични податоци за нарушувањето без непотребно одлагање, до кол-
ку тоа нарушување веројатно ќе резултира во висок ризик по пра-
вата и слободите на физичкото лице. Целта на таа обврска за кому-
никација е да му се овозможи на субјектот на лични податоци лич но 
да ги преземе потребните мерки на претпазливост по однос на не-
говите лични податоци. 

При оценка на ризикот, контролорот треба да ги земе предвид 
следниве критериуми:

 Видот на нарушувањето на безбедноста (на пр. губење на 
податоци, неовластено откривање);

 Природата и обемот на личните податоци (пр. чувствителни 
податоци, податоци за идентитетот на голем број лица);

 Тежината на последиците за поединците по лицата (пр. 
кражба на идентитет, измама);

 Категории на засегнати субјекти на лични податоци (пр. 
ранливи групи на луѓе, како што се децата);

 Бројот на лицата кои се засегнати (пр. едно физичко лице, 
илјадници лица).

Информацијата треба да содржи опис на природата на нару шу ва-
њето, мерките преземени од контролорот, препораки за засегна-
тото физичко лице како да ги ублажи можните негативни ефекти, 
веројатните предизвици на нарушувањето како и каде може да се 
добијат повеќе информации за безбедносниот инцидент. 

Фактот што контролорот ја известил Агенцијата не може да биде 
оправдување за несоопштување на податоците за нарушувањето 
до засегнатите субјекти на лични податоци.

Се препорачува исто така да се соопшти за нарушувањето на без-
бедноста на податоците до субјектот на лични податоци во тесна 
соработка со Агенцијата, со други зборови да се испочитуваат на-
соките дадени од Агенцијата или другите надлежни органи (во слу-
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чајов нарушувањето е од таква природа што ќе се вклучат над леж-
ните органи, пр. органите на редот кои ја спроведуваат). Ургент носта 
на комуникацијата зависи од природата на нарушувањето и веро-
јатните последици од истото – на пример потребата да се ублажи 
ризикот од штета (на пример ризик од кражба на идентитет) би 
барал итна комуникација со субјекти на лични податоци додека 
потребата за имплементирање на адекватни мерки против пона та-
мошни или слични нарушувања на лични податоци може да бидат 
оправдување за подолга комуникација. 

Комуникацијата треба да биде јасна и транспарентна, оттаму кон-
т ролорот не треба да ја комбинира комуникацијата со други редов-
ни информации доставени до субјектот на лични податоци, како 
што се билтени и други информации. Нема ограничување кај мето-
дите на комуникација - контролорите може да користат електрон-
ска пошта, СМС- пораки, поштенска комуникација.  

Законот предвидува одредени исклучоци од општата обврска  на 
контролорот да соопшти за нарушувањето до субјектот на лични 
податоци. На пример, во случај на нарушување на доверливоста 
кај лични податоци кои биле криптирани со високософистициран 
алгоритам. Доколку не е загрозена доверливоста на клучот, т.е. 
клучот не е загрозен со нарушувањето на безбедноста, и не може да 
се потврди преку расположливите технички средства од лица кои 
не се овластени да му пристапат, во принцип податоците ќе оста нат 
неразбирливи. Оттаму, прекршувањето веројатно нема да влијае 
спротивно врз поединците и оттаму нема да има потреба да се со-
општува до засегнатите поединци. 

Согласно принципот на отчетност контролорите треба да се во 
состојба да соопштат пред Агенцијата дека се применети еден или 
повеќе исклучоци од обврската за комуникација.
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3. Проценка на влијанието на заштитата на 
личните податоци и претходна консултација

Член 39

Проценка на влијанието на заштитата на личните податоци

(1) Кога при користење на нови технологии за некој вид на об
ра ботка, земајќи ги предвид природата, обемот, контекстот и 
целите на обработката, постои веројатност истата да предизвика 
висок ризик за правата и слободите на физичките лица пред да 
биде из вршена обработката, контролорот врши проценка на 
влијанието на предвидените операции на обработката во однос 
на заштитата на личните податоци. Една проценка може да се 
однесува на серија слични операции на обработка, кои прет ста
вуваат слични високи ризици.

(2) При вршењето на проценка на влијанието врз заштитата на 
личните податоци, контролорот бара совет од офицерот за за
штита на личните податоци, ако тој е определен.

(3) Проценката на влијанието врз заштитата на личните пода
тоци од ставот (1) на овој член, се бара особено во случај на:

(а) систематска и сеопфатна оценка на личните аспекти кои се 
поврзани со физички лица, која се заснова на автоматска 
об работка, вклучувајќи и профилирање, а врз основа на 
која се донесуваат одлуки кои произведуваат правно деј
ство во врска со физичкото лице или значително влијаат  
на физич кото лице;

(б) обемна обработка на посебните категории на лични пода
то ци наведени во членот 13 став (1) од овој закон или на 
лични податоци поврзани со казнени осуди и казнени дела 
од членот 14 на овој закон или

(в) систематско набљудување на јавно достапни простори во 
големи размери.
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(4) Агенцијата  воспоставува и јавно објавува листа на видови
те операции на обработка, за кои се бара проценка на влијани
ето врз заштитата на личните податоци во согласност со ставот (1) 
на овој член.

 (5) Агенцијата може да воспостави и јавно да објави листа на 
ви довите операции на обработка, за кои не се бара проценка на 
вли јанието врз заштитата на личните податоци.

(6) Проценката треба да содржи најмалку:

а) систематски опис на операциите за предвидената обработ
ка и целите на обработката, вклучувајќи ги, каде што е при
ме нливо и легитимните интереси на контролорот;

б) проценка на неопходноста и пропорционалноста на опе
ра ци ите на обработка во однос на целите;

в) проценка на ризиците за правата и слободите на субјек
тите на личните податоци од ставот (1) на овој член и

г) мерките предвидени за решавање на ризици, вклучувајќи 
за штитни мерки, мерки на безбедност и механизми за да се 
обезбеди заштита на личните податоци и за да се демонст
рира усогласеност со овој закон, земајќи ги предвид права
та и легитимните интереси на субјектите на личните по да
тоци и други засегнати лица.

(7) Почитувањето на одобрените кодекси на однесување наве
дени во членот 44 на овој закон од страна на релевантните кон
тро лори или обработувачи ќе биде земено предвид при процен
ката на влијанието на операциите при обработката од страна на 
тие кон тро лори или обработувачи, особено за целите на процен
ка на вли јанието на заштитата на личните податоци.

(8) Доколку има потреба, контролорот бара мислење од субјек
тите на личните податоци или нивните претставници за пла ни
рана та обработка, без да се влијае на заштитата на комерцијал
ните или јавните интереси или безбедноста на операциите на 
обработката.
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(9) Доколку е потребно, контролорот ќе изврши преиспитува
ње за да процени дали обработката се врши во согласност со 
проценка та на влијанието на заштитата на личните податоци нај
малку во случаите кога има промена на ризикот предизви ка на 
од операци ите на таа обработка. 

Проценка на влијанието на заштитата на личните податоци 
(ПВЗЛП) е една од алатките за отчетност за јакнење и демонстрира-
ње на усогласеност со барањата во полето на заштитата на личните 
податоци. Целта на ПВЗЛП е да се оцени неопходноста и сразмер-
носта на обработката на податоци и да се ублажат ризиците како и 
правата и слободите на субјектите на лични податоци кои се пре-
дизвикани со обработката. ПВЗЛП треба да се спроведе пред об ра-
ботката на податоци. На ова се гледа како на тековен процес, а не 
како на еднократна задача. Кога се зборува за правата и слободите 
на субјектите на лични податоци, треба најпрвин да се има на ум 
пра вото на приватност, но и другите основни права како што се сло-
бода на говорот, слобода на мислата, слобода на движењето, заб -
рана за дискриминација, право на слобода, интегритет и религија.  

ПВЗЛП може да се изведе за една операција на обработка или за 
група слични операции на обработка. ПВЗЛП се смета за корисна 
алатка исто така за оценка на влијанието на новите технолошки 
производи (хардвер и софтвер) на заштитата на податоците. 

Спроведување на ПВЗЛП е задолжително само доколку постои 
веројатност операциите на обработка на податоците да резултира-
ат со висок ризик по правата и слободите на физичките лица. 

Препораките на т.н. Работна група по член 291 (WP29) се дека тре-
ба да се земаат предвид следните критериуми при определување 
дали постои можност односниот вид на обработка да резултира со 
висок ризик по правата и слободите на физичките лица:

• Обработка која вклучува евалуација или бодување, а пример 
како банка која ја оценува кредитоспособноста на лицето во 
однос база на податоци со кредитни референции, или ком-

1. Работната група за заштита на физички лица по однос на обработката на лични податоци (WP29) е главното 
советодавно тело во ЕУ во областа на заштитата на личните податоци, составена од претставници на надлежни тела 
за заштита на личните податоци во различни земји членки, од Европскиот надзорен орган за заштита на личните 
податоци и Европската комисија.
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панија која создава профили на однесување за маркетин ш ки 
цели врз база на користењето или пребарувањата на посе-
тителите на нивната веб-страница;

• Автоматизирана обработка, вклучувајќи и профилирање, ко-
ја произведува правни последици по лицето или значително 
влијае врз него;

• Обработка која вклучува систематско следење на субјектите 
на лични податоци – на пример следење  на јавно достапни 
области;

• Обработка на податоци која е од сензитивен карактер по за-
сегнатото лице, како што се посебни категории на лични по-
датоци или податоци кои се однесуваат на кривични осуди 
или дела, податоци за електронски комуникации, податоци 
за локации или финансиски податоци;

• Обработка на податоци од голем обем – иако не постои де фи-
ниција во закон за тоа што претставува обработка од голем 
обем, пример за таква обработка е обработката на подато ци 
на неограничен број субјекти на лични податоци или обра-
ботка која е распространета на географска основа;

• Обработка на податоци за ранливи субјекти на лични по да-
тоци – за такви може да се сметаат групи луѓе кои се во по-
инаква положба отколку онаа на контролорот на податоци, 
како што се вработените, децата, постарите, лицата со одре-
дени ментални заболувања, пациенти, итн.;

• Обработка која користи нови технолошки решенија, пр. ком-
би нирана употреба на системи за препознавање на лицето и 
отпечатоците за потребите на контрола на пристап. 

Сепак, горенаведените критериуми не треба да се гледаат како 
ап солутни и потребна е евалуација на природата на обработка на 
податоци и тоа случај по случај. WP 29 препорачува дека треба да се 
запазат најмалку два од горенаведените критериуми за да може да 
се смета дека обработката на податоците веројатно ќе резултира  со 
висок ризик по субјектите на личните податоци. 
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Во член 39, став 3 се воведени некои од клучните операции на 
обработка кои во секој случај задолжително налагаат да се спрове-
де ПВЗЛП, и тој список на операции не е конечен. 

ПВЗЛП треба да се ревидира периодично. Се предлага периоди-
чен преглед секогаш кога доаѓа до промена во контекстот на об-
работката, која доведува до промена на ризикот, предизвикана од 
операциите на обработка, како што е промена на целите на об ра-
ботка на податоци, промена на категориите на субјекти на лични 
податоци (пр. кога се засегнати поранливи групи лица), воведува ње 
на нови автоматизирани решенија, итн. 

Иако не е изречно определено со закон, објавување на ПВЗЛП 
или на резиме на заклучоците на ПВЗЛП ќе се смета за добра пракса. 
Со ова се демонстрира отчетност и транспарентност пред јавноста 
која е засегната со операцијата на обработка, на пример, во случај 
кога јавен орган спроведува ПВЗЛП. 

Доколку има веројатност за обработка со висок ризик, кон тро-
лорот на податоци мора да побара совет од офицер за заштита на 
податоците и е охрабрен да се консултира и со  засегнатите субјекти 
на личните податоци. 

Што се однесува до перформансите на самата ПВЗЛП, Законот  не 
определува конкретна методологија, што значи дека управува ње то 
со процесот на ПВЗЛП останува на контролорот. Сепак, законот се 
фокусира на главните аспекти на ПВЗЛП кои мора да се оценат во 
процесот и на неговото документирање.  

Агенцијата е надлежна да воспостави и објавува список на видо-
вите операции на обработка кои се предмет на обврската за оценка 
на влијанието на заштитата на податоците, како и на оние за кои 
нема таква обврска. 

При оценка на влијанието на операција на обработка на подато-
ци треба да се земе предвид усогласеноста со кодексот на одне-
сување. Ова може да биде корисно за да се демонстрира дека се 
воспоставени адекватни мерки, под услов кодексот на однесување 
да биде адекватен за релевантната операција на обработка.
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Член 40

Претходна консултација

(1) Контролорот се консултира со Агенцијата пред обработката, 
ако проценката на влијанието на заштитата на личните податоци 
од членот 39 на овој закон покаже дека, доколку контролорот не 
пре земе мерки за ублажување на ризикот, тогаш обработката ќе 
пре дизвика висок ризик.

(2) Кога Агенцијата смета дека планираната обработка наве
дена во ставот (1) од овој член го прекршува овој закон, особено 
кога кон тролорот не го идентификувал или намалил ризикот во 
довол на мера, тогаш Агенцијата во рок не подолг од 60 дена од 
денот на приемот на барањето за консултација, му дава мислење 
во писмена форма на контролорот или кога е применливо на 
обработувачот, при што може да користи и кое било од своите 
овластувања наве дени во членот 66 од овој закон. Овој рок може 
да биде продолжен за дополнителни 40 дена, имајќи ја предвид 
комплексноста на пла нираната обработка. Агенцијата во рок од 
30 дена од денот на при емот на барањето за консултација, го 
информира контролорот и кога е применливо, обработувачот за 
тоа продолжување, вклу чу вајќи ги причините за одложувањето. 
Овие рокови може да се су спендираат додека Агенцијата не ги 
добие сите побарани ин фор ма ции за целите на консултацијата.

(3) За време на консултирањето со Агенцијата во согласност  со 
ставот (1) на овој член, контролорот на Агенцијата ѝ ги доставува 
следните информации:

(а) каде што е применливо, податоци за конкретните одго вор
но сти на контролорот, заедничките контролори и обрабо
ту ва чите вклучени во обработката, особено при обработ ка 
во рам ките на група на правни лица;

(б) целите и средствата на планираната обработка;

(в) предвидените заштитни мерки и другите мерки за заштита 
на правата и слободите на субјектите на лични податоци во 
сог ласност со овој закон;
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(г) каде што е применливо, контактподатоци на офицерот за 
заш тита на личните податоци;

(д) проценката на влијанието на заштитата на личните подато
ци, според членот 39 од овој закон и

(ѓ) сите други податоци побарани од Агенцијата.

(4) Органите на државната власт се консултираат со Агенцијата 
 за време на изработување на предлог  закони кои треба да се 
донесат од страна на Собранието на Република Македонија, или 
на под за конски акти кои се донесуваат врз основа на тие закони, 
а кои се однесуваат на обработката на личните податоци.

(5) По исклучок од ставот (1) на овој член, при процесот на кон
султирање на контролорите со Агенцијата, контролорот е должен 
да побара претходно одобрение од Агенцијата за обработка која 
ќе се врши од страна на контролорот за цели на јавниот интерес, 
вк лучувајќи и обработка за цели на социјална заштита и јавно 
здрав ство.  

Од контролорите се бара да се консултираат со Агенцијата во 
случај на овие три специфични случаи:

1. Кога ПВЗЛП сè уште открива високо ниво на ризик

Кога ПВЗЛП сè уште открива високо ниво на ризик (што значи има 
голема веројатност да дојде до ризик и покрај мерките предвиде  ни 
со контролорот во ПВЗЛП во смисла на расположливата техноло-
гија и трошоците на имплементација), од контролорот на податоци 
се бара да побара претходна консултација за обработка. Целите на 
ваквата консултација се да се гарантира дека преку консултирање 
со Агенцијата, контролорот на податоци ќе биде во можност да об-
ез беди доволно мерки за да управува и да ги намали преостана  ти-
те ризици на прифатливо ниво. 

Во процесот на консултација од Агенцијата се очекува да даде 
писмен совет за тоа како контролорот да управува со ризиците ако 
е на мислење дека контролорот доволно не ги   идентификувал или 
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ублажил ризиците. Ова не ја спречува Агенцијата да ги спроведе 
своите истражни, корективни или советодавни овластувања.

Со цел да му се овозможи на надзорниот орган да ги извршува 
своите функции, законот утврдил одреден обем на информации кои 
контролорот е должен да ги достави до Агенцијата. Исходот од 
оцен ката на влијанието на заштитата на податоците спроведена во 
однос на предметната обработка мора да се достави до надзор ниот 
орган, особено мерките предвидени за ублажување на ризикот по 
пра вата и слободите на физичките лица. 

2. Во случаи на обработка на податоци за извршување на 
зада чи од јавен интерес

Оваа можност е уште построга. Потребата за консултации во слу-
чај на преостанат ризик не мора да се случи секогаш, но во сите слу-
чаи, обработката на податоци за извршување на задачи од јавен 
интерес секогаш бара јасно одобрение од Агенцијата. Добивањето 
одобрение од Агенцијата е задолжителен предуслов за законитост 
на таквото обработување на податоци. Законодавецот дава пример 
за задачи извршени во јавен интерес, обработката на податоци е 
поврзана со социјалната заштита и јавно здравје.  

3. Во случаи на подготовка на закон

Со цел да се гарантира потребното почитување на правата и сло-
бодите на поединците во однос на нивната приватност и заштита на 
податоците, Законот ги обврзува јавните органи да се консултираат 
со Агенцијата со кој било закон пред неговото донесување во сите 
случаи кога има поврзаност со обработка на лични податоци. Ова е 
форма на прелиминарно оценување на влијанието на законот, кое е 
инструмент за подигнување на квалитетот на законите и подзакон-
ските акти преку оценка на ефектот врз приватноста на поединци те, 
при нивното спроведување. 
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4. Офицер за заштита на личните податоци

Член 41

Определување на офицер за заштита на личните податоци

(1) Контролорот и обработувачот определуваат офицер за за
ш тита на личните податоци во секој случај кога:

(а) обработката се врши од страна на орган на државна власт, 
ос вен за судовите кога постапуваат во рамките на нивните 
суд ски надлежности, а кои ќе определат офицер за друга 
обра ботка на личните податоци која се врши согласно 
закон;

(б) основните активности на контролорот или обработувачот 
се состојат од операции за обработка, кои поради својата 
при рода, опсег и/или цели, бараат во голема мера редов но 
и сис тематско следење на субјектите на лични податоци 
или

(в) основните активности на контролорот или обработувачот 
се состојат од обемна обработка на посебни категории на 
лични податоци наведени во членот 13 на овој закон или 
лични по датоци поврзани со казнени осуди и казнени де ла 
од членот 14 на овој закон.

(2)  Група на правни лица може да определат еден офицер за 
за штита на личните податоци, под услов офицерот да биде лесно 
достапен за секое правно лице.

(3) Кога контролорот или обработувачот е орган на државна 
уп рава, еден офицер за заштита на личните податоци може да 
биде определен за неколку органи во состав, земајќи ја пред вид 
нивната организациска структура и големина.

(4) Покрај случаите наведени во ставот (1) на овој член, конт ро
лорот или обработувачот или здруженија и други тела што ги 
прет  ставуваат категориите на контролори или обработувачи, се 
должни да определат офицер за заштита на личните податоци. 
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Офицерот за заштита на личните податоци може да ги извршу ва 
задачите за тоа здружение или друго тело кое ги претставува 
контролорите и об работувачите.

(5) Офицерот за заштита на личните податоци се определу ва 
врз основа на неговите стручни квалификации, а особено врз ос
нова на стручни знаења за легислативата и практиките во обла
ста на заштитата на личните податоци, како и неговата способно
ст да ги извршува работите наведени во членот 43 од овој закон. 

За офицер за заштита на личните податоци може да биде оп
ределено лицe коe: 

  е државјанин на Република Македонија, 

  активно го користи македонскиот јазик, 

 во моментот на определувањето со правосилна судска 
пре суда не му е изречена казна или прекршочна санкција 
забра на за вршење на професија, дејност или должност, 

 има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завр
шен VII/1 степен образование и

 поседува сертификат издаден од Агенцијата.

(6) Офицерот за заштита на личните податоци може да биде 
вра ботен кај контролорот или обработувачот или да ги извршу ва 
работите врз основа на договор за услуги.

(7) Контролорот или обработувачот ги објавува контактпода
то ците за офицерот за заштита на личните податоци и ѝ ги сооп
штува на Агенцијата. 

Законот за заштита на личните податоци ја воведува обврската 
контролорот на податоци односно обработувачот да определат 
офи  цер за заштита на податоците. Ова е неопходно во следниве три 
главни случаи на обработка на податоци:

 Кога обработката се врши од страна на орган на државна 
власт – вообичаено орган на државната власт е секое тело на 
државната власт (вклучувајќи ги органите на локалната са-
моуправа), и/или лица кои извршуваат одредени јавни функ-
ции, како што се извршители;
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 Доколку основните активности на контролорот или обрабо-
тувачот се состојат од операции за обработка, кои бараат во 
голема мера редовно и систематско следење на субјектите на 
лични податоци. Под основни активности се сметаат при мар-
ните, а не т.н. придружни активности. На пример, следење и 
профилирање на интернет, вклучувајќи за цели за рекла ми-
рање врз основа на навиките за пребарување се смета за ре-
довен и систематски2 мониторинг на субјектите на лични по-
датоци од голем обем. 

 Доколку основните активности на контролорот или обрабо-
ту вачот се состојат од обемна обработка на посебни катего-
рии на лични податоци поврзани со казнени осуди и казнени 
дела. Примери за вакви основни активности се: обработка на 
податоци за пациенти од болница, податоци за клиентите од 
банка, обработка на податоци (содржина, сообраќај, локација) 
преку телефонски или интернет-даватели на услуги. Сепак 
треба да се спомене дека обработката на личните податоци 
не се смета дека е од голем обем доколку податоците на па-
циентите или клиентите ги обработува еден лекар, бидејќи 
во овој случај бројот на пациенти не е неограничен. 

Група на контролори на податоци (во случајов нивната органи-
зациска форма е правно лице) може да определат еден офицер за 
заштита на личните податоци  доколку истиот биде лесно достапен 
за секое правно лице. Концептот на достапност се однесува на за-
дачите на ОЗЛП како контакт-лице по однос на субјектите на лични 
податоци, надзорниот орган и исто така интерно во рамките на ор-
ганизацијата на контролорот на податоци. Истото се однесува на 
органите и телата на јавна власт – може да  се назначи еден ОЗЛП за 
повеќе органи и тела на јавната власт, земајќи ја предвид нивната 
организациска структура или големина. 

ОЗЛП може да ги извршува своите функции или со назначување 
(ако ОЗЛП е член на контролор на персоналот на податоци) или врз 
основа на договор за услуги (во овој случај ОЗЛП е надворешно 

2.  Редовно и систематски значи да се повторува на одредени временски интервали.
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лице од контролорот). При изборот помеѓу овие можности, конт-
ролорот треба да ги земе предвид спецификите на контекстот обра-
ботка на податоците - операциите на обработка, обемот на податоци, 
категориите на субјекти на лични податоци кои ја проценуваат ко-
ли чината на очекуваната работа и трошоците на назначување на 
ОЗЛП. Начинот на назначување нема да се одрази врз барањата, 
статусот и задачите на ОЗЛП. 

Законот за заштита на личните податоци ги утврдува критериу-
мите за бараните квалификации и професионалните барања во вр-
ска со назначувањето на ОЗЛП. Иако некои од критериумите се 
објективни по природа (како што е барањето ОЗЛП да биде маке-
донски државјанин), други треба да се оценуваат случај по случај, 
како што е нивото на стручност во областа на заштита на подато-
ците. Достапноста на соодветна стручност за заштита на податоците 
ќе зависи од контекстот на обработката во соодветната организација 
на контролорот на податоци (на пример, сложеноста и обемот на 
по датоци). Се препорачува контролорите да назначат ОЗЛП кои не 
само што се стручни за заштита на податоците туку кои имаат и знае-
ња за спецификите на секторот и за организација на контро лорот.

Законот бара од контролорот да ги објави своите контакт-ин фор-
мации и истите да бидат соопштени на Агенцијата. 

Член 42

Положба на офицерот за заштита на личните податоци

(1) Контролорот и обработувачот се должни да обезбедат дека 
офи церот за заштита на личните податоци на соодветен начин и 
навремено е вклучен во сите прашања поврзани со заштитата на 
личните податоци.

(2) Контролорот и обработувачот се должни да му обезбедат 
под дршка на офицерот за заштита на личните податоци при из
вршу ва њето на работите наведени во членот 43 од овој закон, 
обез  беду вајќи му ресурси неопходни за извршување на тие ра
боти и пристап до личните податоци и операциите на обработка, 
како и одржување на неговото стручно знаење.
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(3) Контролорот и обработувачот се должни да гарантираат 
дека офицерот за заштита на личните податоци нема да добива 
никакви упатства во однос на извршувањето на неговите работи. 
Офицерот за заштита на личните податоци не може да биде сме
нет или казнет од контролорот или обработувачот за извршу ва
њето на своите ра боти. Офицерот за заштита на личните пода
тоци директно одгова ра пред највисокото раководно ниво на 
контролорот или обрабо тувачот.

(4) Субјектите на личните податоци може да го контактираат 
офи церот за заштита на личните податоци за сите прашања по
врзани со обработката на нивните лични податоци и за оства ру
вањето на нивните права според овој закон.

(5) Офицерот за заштита на личните податоци е должен да ја 
почитува тајноста или доверливоста во однос на извршувањето 
на своите работи, во согласност со закон.

(6) Офицерот за заштита на личните податоци може да врши и 
други задачи и должности. Контролорот или обработувачот е 
дол жен да обезбеди дека таквите задачи и должности не дове
дуваат  до судир на интереси.

Определувањето на ОЗЛП претставува сериозна алатка за от чет-
ност; оттаму е од клучна важност ОЗЛП да биде вклучен, од најраната 
можна фаза, во сите прашања кои се однесуваат на заштита на по-
датоците. Ова значи дека ОЗЛП секогаш се контактира и кани на 
состаноци на раководниот кадар, на средно и високо ниво, дека му 
се даваат сите релевантни информации кои се однесуваат на обра-
ботката на податоци, посебно на оние каде се донесуваат решени ја 
кои имаат импликации по заштитата на податоците. 

Одговорноста за одлуките за заштита на податоците е кај кон тро-
лорот односно обработувачот. Сепак, WP29 препорачува секогаш 
да се сослуша мислењето на ОЗЛП. Во случај на непостапување сог-
ласно упат ствата на офицерот, се препорачува како пример на до-
бра пракса да се документираат причините за непостапување сог-
ласно сове тот на ОЗЛП.

Независноста во постапувањето на ОЗЛП е гарантирана со За-
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конот. На офицерот не смее да му се сугерира како да постапи по 
одредено прашање, на пример, за тоа каков резултат да се постиг-
не, како да истражува одредена жалба и дали да се консултира со 
надлежен орган. Тој е заштитен од отпуштање или санкции како 
резултат на извршување на неговите задачи како ОЗЛП (на пример, 
тој не смее да биде отпуштен или казнет доколку го советува кон-
тролорот дека постои веројатност одредена обработка да резул-
тира со висок ризик, а контролорот не се согласува). За да се 
гарантира одредено ниво на независност на ОЗЛП, законот про пи-
шува барање да не постојат конфликти на интереси кои влијаат врз 
него. Тоа значи дека, иако ОЗЛП може да извршува други функции, 
може да му се доверуваат само други задачи и задолженија кои не 
предизвикуваат конфликти на интереси. ОЗЛП не смее да извршува 
позиција поврзана со утврдување на целите и средствата на обра-
ботката на лични податоци. 

Контролорот има обврска да му ги обезбеди на ОЗЛП сите неоп-
ходни ресурси за извршување на неговите задачи. ОЗЛП, од својата 
страна, е обврзан на тајност и доверливост како што е утврдено со 
закон или пропишано од односниот контролор. 

Од перспектива на субјектите на лични податоци, ОЗЛП е лицето 
на кого може да му се обратат по сите прашања кои се однесуваат   
на обработката на нивните лични податоци и остварување на нив-
ните права. 

Член 43

Работи што ги врши офицерот за заштита на личните податоци

(1) Офицерот за заштита на личните податоци ги врши најмал
ку следните работи:

(а) ги информира и советува контролорот или обработувачот 
и вработените кои вршат обработка соодветно на нивните 
об вр ски според прописите за заштита на личните подато
ци, како и според другите прописи коишто се однесуваат 
на за штитата на личните податоци;
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(б) ја следи усогласеноста со овој закон и со други прописи 
кои се однесуваат на заштитата на личните податоци и со 
поли тиките на контролорот или обработувачот во однос 
на заш титата на личните податоци, вклучувајќи распреде
лување на одговорности, подигнување на свеста и обу чу
вање на врабо тените коишто учествуваат во операциите 
на обработка, како и вршење на ревизии за заштита на 
личните податоци;

(в) каде што е потребно, дава совети во однос на проценката 
на влијанието на заштитата на личните податоци и го сле ди 
из вршувањето на проценката во согласност со членот 39 
од овој закон;

(г) соработува со Агенцијата; 

(д) дејствува како контактточка за Агенцијата во однос на пра
ша њата поврзани со обработката, вклучувајќи ја претход
на та консултација наведена во членот 40 од овој член, како 
и со ветување според потребите за сите други прашања.

(2) При извршувањето на своите работи, офицерот за заштита 
на личните податоци ги зема предвид ризиците поврзани со опе
ра ци ите на обработката, како и природата, обемот, контекстот и 
цели те на обработката.

ОЗЛП има клучна улога во обезбедување на законитост на обра-
ботката на податоци во организацијата на контролорот. Нему му се 
доверени многу важни превентивни функции, како што е да се 
обезбедат информации и совет, да се подигне свесноста, да се сле ди 
внатрешната усогласеност со барањата за заштита на податоците и 
да се контролира заштитата на податоците. За контролорот тоа е 
исто така контакт-лицето со Агенцијатата. Законот не забранува да 
му се доверуваат и други задолженија на ОЗЛП кои се поврзани со 
заштита на податоците (на пример да ја чува евиденцијата за опе-
рациите на обработка под надлежност на контролорот), но тие не 
треба да доведуваат до конфликт на интереси.

Законот налага ОЗЛП да ги зема превид ризиците поврзани со 
опе рациите на обработка, земајќи ги предвид природата, опфатот, 
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контекстот и целите на обработка. Оттаму, се препорачува лицата 
кои ја извршуваат функцијата на ОЗЛП: 

 да ги собираат информациите кои укажуваат на активности 
на обработка, 

 да ја анализираат и проверуваат усогласеноста со актив но-
стите на обработка и 

 да информираат, советуваат и даваат препораки до конт ро-
лорот или обработувачот. 

Многу е важно да се подвлече дека одговорно лице за усог ла-
сеност со барањата за заштита на личните податоци е контролорот, 
а не ОЗЛП, како и за демонстрирање на ваквата усогласеност. Кон-
тролорот не смее да ги префрли неговите обврски на ОЗЛП, ниту 
пак да го смета за одговорен за неусогласеност со истите. Кон тро-
лорот може да побара совет од ОЗЛП и да го вклучи во сите праша-
ња кои се однесуваат на обработка на личните податоци и нивната 
заштита. Контролорот е оној кој донесува одлуки за операциите на 
обработка на податоци и одговорноста за неусогласеност со зако-
нот е само негова.  

5. Кодекси на однесување и сертификација

Член 44

Кодекси на однесување

(1) Земајќи ги предвид специфичните карактеристики на раз
лич ните сектори на обработка на личните податоци и специфич
ните потреби на микро, малите и средните трговски друштва, а со 
цел да се придонесе за правилна примена на овој закон, здру
женијата и другите тела што ги претставуваат категориите на 
контролори или обработувачи можат да изработат кодекси на 
однесување или из мени или дополнување на таквите кодекси со 
цел да биде пре ци зирана примената на овој закон, во однос на:
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(а) правичната и транспарентна обработка;

(б) легитимните интереси на контролорите во специфични 
кон тексти;

(в) собирањето на личните податоци;

(г) псевдонимизацијата на личните податоци;

(д) информирањето на јавноста и на субјектите на лични по
датоци;

(ѓ) остварувањето на правата на субјектите на лични податоци;

(е) информирањето и заштитата на децата и начинот на доби
ва  њето на согласност од законските застапници на детето;

(ж) мерките и постапките наведени во членовите 28 и 29 на 
овој закон, како и мерките за гарантирање на безбедноста 
при обработката на личните податоци утврдена во членот 
36 на овој закон;

(з) известувањето на Агенцијата за нарушувањата на безбед
но ста на личните податоци и информирањето на субјекти
те на личните податоци за таквите нарушувања на безбед
носта на личните податоци;

(ѕ) преносот на личните податоци во трети земји или меѓуна
родни организации или

(и) вонсудските постапки и други постапки за решавање на 
спо рови меѓу контролорите и субјектите на лични подато
ци во однос на обработката, не доведувајќи ги во прашање 
правата на субјектите на лични податоци врз основа на 
членовите 94 и 96 на овој закон.

(2) Кодексот на однесување од ставот (1) на овој член содржи 
ме ханизми кои ќе му овозможат на телото за мониторирање за
дол жително да спроведува мониторинг на усогласеноста со не
говите одредби од страна на контролорите или обработува чи те 
кои се об врзале на неговата примена, без да се исклучат зада чи
 те и над леж ностите на Агенцијата според членовите 64 или 65 од 
овој закон.
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(3) Здруженијата и другите тела од ставот (1) на овој член, кои 
има ат намера да изработат кодекс на однесување или да го из
менат и дополнат постојниот кодекс, треба да го достават пред
логко дек сот, неговата измена или дополнување до Агенцијата. 
Агенција  та дава мислење за тоа дали предлогкодексот, неговата 
измена или дополнување се усогласени со овој закон и воедно го 
одобрува пред логкодексот, неговата измена или дополнување, 
ако смета дека обезбедува доволно соодветни заштитни мерки.

(4) Кога предлогкодексот на однесување, неговата измена или 
до полнување се одобрени во согласност со ставот (3) на овој 
член, Агенцијата го регистрира и објавува кодексот.

(5) Агенцијата води регистар на сите одобрени кодекси на од
несување, измени и дополнувања и обезбедува јавен пристап  до 
нив на соодветен начин.

Придржувањето на контролорот или обработувачот кон одоб-
рен (од страна на Агенцијата) кодекс на однесување може да се ко-
ристи како елемент за демонстрирање на усогласеност со обврски-
те во полето на заштита на податоците. Кодексот на однесување е 
корисна секторски ориентирана алатка која придонесува за соод-
ветна примена на Законот за заштита на личните податоци. Пара-
лелно со вредностите и заложбите кои се специфични за оваа об-
ласт, тие може да обезбедат информации и упатства по однос на 
раз лични прашања поврзани со обработка на податоците. Со оглед 
на тоа што се корисен инструмент за демонстрирање на усогласе-
ност со заштитата на податоците, силно се препорачува изготвува-
ње на вакви кодекси на однесување.

Иницијативата за изготвување на вакви кодекси лежи кај здру-
женијата и другите тела кои ги претставуваат категориите на конт-
ролори или обработувачи, а не кај Агенцијата. 

Законот ги набројува сите минимални аспекти на заштитата на 
податоците кои може да се уредат и регулираат во единствен ко-
декс на однесување. Усвојувањето на секторски кодекси на одне су-
вање може да има силен превентивен ефект бидејќи кодексот на 
однесување треба да ги рефлектира спецификите на обработка  та 
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кои се заеднички за сите контролори односно обработувачи во оп-
ределен сектор. Со ова би се олеснила идентификацијата на заед-
ничките ризици кои се поврзани со обработката, нивната оценка во 
смисла на потекло, природа, веројатност, степен на сериозност и 
одредување на најдобри пракси за ублажување на ризикот и кои  се 
соодветните технички и организациски мерки. Ваквиот пристап би 
ја унифицирал праксата на сите контролори на податоци и обра бо-
тувачи во одделните сектори (како што здруженијата или другите 
структури кои ги претставуваат категориите на контролори или 
обработувачи) и би се обезбедиле соодветни заштитни мерки по 
однос на обработката на податоци. Паралелно со спецификите на 
операциите на обработка во односниот сектор, кодексот на од-
несување треба исто така да ги рефлектира посебните потреби на 
микро, малите и средните претпријатија.  

Кога се изготвува кодекс на однесување, или кога се менува или 
дополнува истиот, се препорачува здруженијата или другите тела 
кои ги претставуваат категориите на контролори или обработу ва-
чи да ги консултираат сите засегнати страни, вклучувајќи ги суб-
јектите на лични податоци онаму каде е изводливо, и да ги земаат 
предвид примените поднесоци и изразените гледишта добиени 
како одговор на ваквите консултации.  

Со намера кодексите на однесување да прераснат во валидна 
алатка за заштита на податоците, истите ќе ги одобрува Агенцијата. 
Агенцијата ќе води јавен регистар на сите одобрени кодекси на 
однесување.

Член 45

Мониторинг на одобрени кодекси на однесување

(1) Без да се исклучат задачите и надлежностите на Агенци јата 
од членовите 65 и 66 на овој закон, мониторингот на усогла
сеноста на кодексот на однесување во согласност со членот 44 од 
овој закон, може да се спроведе од страна на тело кое има со
одвет но ниво на стручност во врска со предметот на кодексот и е 
ак редитирано за таа цел од Агенцијата.
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(2) Телото од ставот (1) на овој член, може да биде акредити
ра но за мониторинг на усогласеноста на кодексот на однесува
ње, ако:

(а) пред Агенцијата ја докажало во доволна мера својата неза
висност и стручност во врска со предметот на кодексот;

(б) воспоставило процедури, кои му овозможиле да направи 
про ценка на квалификуваноста на контролорите и обрабо
тувачите да го применуваат кодексот, да мониторира дали 
тие се усогласени со одредбите од кодексот, како и да пра
ви периодичен преглед на нивното функционирање;

(в) воспоставило процедури и механизми за постапување по 
при говори за прекршување на кодексот или за начинот на 
кој кодексот бил спроведен или се применува од контро
лорот или обработувачот и да ги направи овие процеду ри 
и меха низми транспарентни во однос на субјектите на 
лични пода тоци и јавноста; и

 (г) на Агенцијата во доволна мера и докажало дека негови
те задачи и должности не доведуваат до судир на интереси.

 (3) Агенцијата со подзаконски акт ги утврдува критериу
мите за акредитација на телото од ставот (1) на овој член.

(4) Без да се исклучат задачите и надлежностите на Агенцијата 
и одредбите од глава VIII и глава IX на овој закон, при постоење на 
со одветни заштитни мерки, телото од ставот (1) на овој член, пре
зема соодветни дејствија во случај на прекршување на кодексот 
на од несување од страна на контролор или обработувач, вклу
чувајќи су спендирање или исклучување на засегнатиот контро
лор или обра бо тувач од кодексот. Телото од ставот (1) на овој 
член ја информи ра Агенцијата за овие активности и за причини
те за преземање на истите.

(5) Агенцијата ја повлекува акредитацијата на телото од ста  вот 
(1) на овој член, ако условите за акредитација не се почитуваат 
или веќе не се исполнуваат или ако активностите кои се спро
ведуваат од страна на телото го прекршуваат овој закон.
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(6) Одредбите од овој член не се применуваат во однос на об
работката извршена од страна на органите на државната власт.

Засегнатите контролори односно обработувачи треба да го по-
читуваат и да се придржуваат кон донесениот кодекс на однесува-
ње. Оттаму, мониторингот на усогласеноста со кодексот е многу 
важна,  од гледна точка на заштитата на податоците.  Мониторингот 
на одобрените кодекси на однесување не е задолжителен, но силно 
се препорачува. Мониторингот може да се спроведе само преку 
опе рации на тела кои се акредитирани за таа цел од Агенцијата и 
кои имаат соодветно ниво на стручност во врска со предметот на 
кодексот (на пример, кодекс на однесување кон кој треба да се при-
држуваат контролори во секторот здравство кои може да би дат 
мониторирани од организации во таа дејност бидејќи тие се свесни 
за здравствените прашања како и за импликациите од односната 
обработка на податоци). 

Критериумите кои мора да се исполнат за потребите на акре ди-
тацијата на овие тела ќе ги определи Агенцијата. Сепак, законот ут-
вр дува одредени основни предакредитациски барања.  

Мониторингот кој се спроведува согласно законот никако не 
влијае врз задачите на Агенцијата како надзорен орган и нејзината 
надлежност да ја испита усогласеноста со кодексите на однесу ва-
ње според сопствено убедување. 

Акредитацијата на мониторингот на кодексите на однесување 
не е дозволена за органите на државната власт. 

Член 46

Сертификација

(1) Земајќи ги предвид специфичните карактеристики на раз
личните сектори на обработка на лични податоци и специфичните 
потреби на микро, малите и средните претпријатија, за да се при
донесе за правилна примена на овој закон, Агенцијата воспо
ставу   ва механизми за сертификација за заштита на личните по
датоци, како и печати и ознаки за заштита на личните податоци 
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со цел да се де монстрира усогласеност со овој закон при опера
циите на обра бот ка од страна на контролорите и обработувачите.

(2) Сертификацијата е доброволна и е достапна преку тран  спа
рентна постапка.

(3) Сертификацијата според овој член не ја намалува одго вор
носта на контролорот или на обработувачот за усогласување со 
овој закон, како и не ги исклучува задачите и надлежностите на 
Аген цијата според членовите 64 или 65 од овој закон.

(4) Сертификацијата од овој член се издава од сертификациони 
тела наведени во членот 47 од овој закон, врз основа на крите
риу мите утврдени од Агенцијата.

(5) За обработката којашто е предмет на механизмот за серти
фикација, контролорот или обработувачот на сертификационото 
те ло од членот 47 на овој закон, му ги обезбедува сите информа
ции и пристап до своите операции на обработка, кои се неоп
ходни за водење на постапката за сертификација.

(6) Сертификатот се издава на контролорот или обработувачот   
за период не подолг од три години и може да биде обновен под 
ис тите услови, доколку релевантните барања и понатаму се ис
пол нуваат. Сертификатот се повлекува како применлив од страна 
на сер тификационите тела од членот 47 на овој закон, ако бара
њата за сертификација не се исполнети или веќе не се исполну
ваат.

(7) Агенцијата води регистар за сите механизми за сертифи ка
ција, како и за сите печати и ознаки за заштита на личните по
датоци и обезбедува јавен пристап до нив на соодветен начин.

Законот го воведува т.н. процес на сертификација. Сертификаци-
јата е доброволна, но е силно препорачлива од страна на надзорни-
те органи задолжени за заштита на податоците бидејќи со ова се 
олеснува усогласеноста со барањата согласно закон. Самата серти-
фи кација не е потврда за усогласеноста, туку е елемент да се пока же 
дека е постигната усогласеност. Фактот што одредени контролори 
на податоци се сертифицирани за потребите на заштита на пода то-
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ците не ја исклучува нивната одговорност согласно Законот за за-
штита на личните податоци. 

Законот не воведува дефиниција на темата „сертификација“, но 
ова е процес кој обезбедува гаранција дека одреден производ, ус-
луга или систем ги задоволуваат конкретните барања во полето на 
заштита на податоците. Опфатот на механизмот за сертификација   
во полето на личните податоци треба да се определи од Агенцијата.

По однос на процесот на сертификација, Агенцијата има над леж-
ност за утврдување:

• на механизмите за сертификација;

• на процедурата за сертификација;

• на критериумите за сертификација кои треба јавно да се 
објават. 

Освен механизмите за сертификација, Агенцијата може исто така 
да утврди механизми за заштита на податоците, како што се сите 
печати и ознаки за заштита на податоците.  Ова има иста цел: да се 
смета за соодветен инструмент за покажување на усогласеност. 

Целосно се охрабрува воспоставување на механизми за серти фи-
кација и на печати и ознаки за заштита на податоците, бидејќи им 
овозможуваат на субјектите на лични податоци брзо да го оценат 
нивото на заштита на податоците на односните производи и услуги. 

Придржување кон одобрени механизми за сертификација е фак-
тор кој може да го земе предвид Агенцијата како отежнувачки или 
олеснувачки фактор при решавањето, за да изрече административ-
на казна на одреден контролор односно обработувач.

Агенцијата мора да се погрижи дека одобрените механизми за 
сертификација и печатите и ознаките за заштита на податоците ќе 
бидат достапни за јавноста. Обезбедување на транспарентност на 
процесот за сертификација е задолжително барање и за истото е 
задолжена Агенцијата.

Агенцијата може на периодична основа да ги ревидира из да-
дените сертификати.
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Член 47

Сертификациони тела

(1) Без да се исклучат задачите и надлежностите на Агенцијата 
во согласност со членовите 65 и 66 од овој закон, сертификационите 
тела кои имаат соодветно ниво на стручност во областа на заш
тита та на личните податоци, откако претходно ќе ја известат 
Агенцијата со цел да им дозволи да ги применуваат своите ов
ластувања при што ако е потребно Агенцијата да издаде и обнови 
сертификати во согласност со член 66 став (2) точка (ж) од овој 
закон. 

(2) Сертификационите тела од ставот (1) на овој член кои ќе 
вршат сертификација согласно одредбите на овој закон, се ак ре
дитираат од страна на Институтот за акредитација на Република 
Македонија (во натамошниот текст: Институтот), согласно со про
писите за акредитација. Сертификационите тела од овој став, се 
акредитираат само ако:

(а) ја докажале во доволна мера пред Институтот својата неза
висност и стручност во врска со предметот на сертифика
ција;

(б) се обврзале да ги почитуваат критериумите за серти фи
кација утврдени од страна на Агенцијата, односно Инсти
тутот;

(в) имаат воспоставено процедури за издавање, периодични 
пре г леди и повлекување на сертификати, печати и ознаки 
за заштита   на личните податоци;

(г) имаат воспоставено процедури и механизми за постапу
вање по приговори за прекршување на сертификацијата 
или за начинот на кој сертификацијата била спроведена 
или се применува од стра на на контролорот или обра бо
тувачот, како и да се направени овие процедури и меха
низми транспарентни во однос на субјектите на лични 
податоци и јавноста;
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(д) на Институтот во доволна мера му докажале дека нивните 
задачи и должности не доведуваат до судир на интереси.

(3) Акредитацијата на сертификационите тела од ставот (1) на 
овој член, се врши врз основа на критериумите кои во со
работка со Агенцијата, ги утврдува Институтот, а со која се 
обезбедува јавен пристап до нив во лесно достапна форма.

(4) Сертификационите тела од ставот (1) на овој член се одго
ворни за соодветна проценка, која води до сертификација или до 
повлекување на издаден сертификат, без да се исклучи одговор
носта на контролорот или обработувачот за усогласеност со овој 
закон. Акредитацијата се издава за период не подолг од пет го
дини и може да биде обновена под исти услови, доколку серти
фикацио ното тело и понатаму ги исполнува барањата утврдени 
во овој член.

(5) Сертификационите тела од ставот (1) од овој член, на Ин
ститутот му ги обезбедуваат причините за издавање или пов ле
кување на бараниот сертификат.

(6) Институтот ја повлекува акредитацијата на сертифика цио
ното тело од ставот (1) на овој член, ако не се почитуваат или ве ќе 
не се исполнуваат условите за акредитација, или ако активно
стите кои се спроведуваат од страна на телото го прекршуваат 
овој закон.

(7) Агенцијата донесува подзаконски акти со кои ги пропи шу ва 
техничките стандарди за механизмите за сертификација и за пе
чатите и ознаките за заштита на личните податоци, како и меха
низ мите за промовирање и препознавање на тие сертифика
циски механизми, печати и ознаки. 

Сертификацијата се спроведува од страна на тела за сер ти фика-
ција. Сертификационите тела се акредитирани организации кои де-
монстрирале дека се независни, дека ја имаат потребната струч  ност 
во полето на заштита на личните и дека ги исполнуваат критериу-
мите утврдени со Закон и оние кои се поблиску определени од 
Агенцијата.
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За да бидат овластени за спроведување на сертификацијата, те-
лата за сертификација мораат да подлежат на следната постапка:

• Да бидат акредитирани од страна на овластениот орган на 
др жавата – Институтот за акредитација на Република Маке-
донија. Институтот ќе ги примени потребните регула тиви за 
акредитација и ќе ги земе предвид прелиминар ните крите-
риуми утврдени со член 47, став 2 oд Законот, како и допол-
ни телните критериуми утврдени во соработка со Агенцијата. 

• Да ја известат Агенцијата за нивната намера да вршат сер-
тифицирање;

• Да добијат сертификат од Агенцијата.
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V. ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

Член  48

Општо начело за пренос

(1) Секој пренос на лични податоци кои се подложени на 
обработка или се наменети за обработка по преносот во трета 
земја или во меѓународна организација може да се изврши само 
доколку условите утврдени во овој закон се исполнети и се при
менуваат од страна на контролорот и обработувачот, вклу чувај
ќи го и пона та мошниот пренос на личните податоци од третата 
земја или меѓу на родна организација во друга трета земја или 
меѓународна орга ни зација. Сите одредби од оваа глава се при
менуваат за да се обез бе ди дека не се загрозува нивото на заш
тита на физичките лица га ран тирани со овој закон.

(2) За пренос на личните податоци од ставот (1) на овој член од 
страна на контролорите, обработувачите или корисниците, кои 
имаат седиште или се основани во земја членка на Европската 
Унија или во Европскиот економски простор, одредбите од оваа 
глава нема да се применуваат.

(3) Во случај на пренос на лични податоци во земја членка на 
Европската Унија, односно земја членка на Европскиот економ
ски простор, контролорот или обработувачот е должен да ја изве
сти Агенцијата.

Овој член ги утврдува основните начела пропишани со овој за-
кон и кои задолжително мора да се исполнат при пренос на лични 
по датоци во трета земја или во меѓународна организација, вк лу-
чувај ќи го и понатамошниот пренос на личните податоци од третата 
зем ја или меѓународната организација во друга трета земја или ме-
ѓу  народна организација. 

Ставовите 2 и 3 од овој член го утврдуваат режимот на пренос на 
личните податоци во земја членка на ЕУ или во Европскиот еко-
номски простор (ЕЕА), кои се исклучок на став 1. Согласно овој ре-
жим, дозвола не е потребна за трансфер, туку само известување.
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Кои земји се во EEA?

Во моментов ова се земјите кои се во EEA, тоа е земјите членки на 
ЕУ, плус Исланд, Лихтенштајн и Норвешка:

Австрија Германија Малта

Белгија Грција Холандија

Бугарија Унгарија Норвешка 

Хрватска Исланд Полска

Кипар Ирска Португалија

Чешка Италија Романија

Данска Латвија Словачка

Естонија Лихтенштајн Словенија

Финска Литванија Шпанија

Франција Луксембург Шведска

Обединетото Кралство

Член 49

Пренос на лични податоци врз основа на одлука за соодветност

(1) Пренос на личните податоци во трета земја или меѓународна 
организација може да се изврши кога Агенцијата ќе процени дека 
третата земја или меѓународната организација обезбедува соод
ветно ниво на заштита. 

(2) При оценување на соодветноста на степенот на заштита, 
Агенцијата ги зема предвид особено следните елементи:

(а) владеењето на правото, почитувањето на човековите пра
ва и основните слободи, релевантното законодавство, како 
оп што то така и секторското, вклучувајќи ги јавната без
бедност, одбраната, националната безбедност и кривич но
то право и пристапот на јавните органи до лични по дато ци, 
а исто така и спроведувањето на таквото за      конодав    ство, 
правилата за заш тита на личните податоци, професио нал
ните правила и мер ките за безбедност, вклучувајќи ги и 
правилата за понатамо шен пренос на лични податоци во 
друга трета земја или ме  ѓународна организација, кои се 
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почитуваат во таа земја или меѓународна организација, 
судската практика, како и пра восилни и извршни одлуки 
кои се применуваат на суб јектите на лични податоци и 
ефикасна административна и судска заштита за субјектите 
на лични податоци, а чии лични податоци се пренесуваат;

(б) постоењето и ефикасно функционирање на еден или по
веќе независни надзорни органи за заштита на личните 
податоци во засегнатата трета земја или на тела на кои 
подлежи една меѓународна организација, а кои се од го
ворни за обез бе ду ва ње и примена на правилата за зашти
та на личните пода тоци, вклучувајќи ги соодветните ов
ластувања за спро ве дување, за помагање и советување на 
субјектите на личните податоци при остварувањето на 
нивните права, како и за соработка со Агенцијата и

(в) меѓународните обврски, кои се преземени од трета земја 
или меѓународна организација, или други обврски кои 
произ ле гуваат од правно обврзувачки конвенции или ин
струменти, како и нејзино учество во мултилатерални или 
регионални системи, особено во однос на заштитата на 
лич ните податоци.

(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) на овој член не се при ме
нуваат за трети земји или меѓународни организации за кои 
одлука за соодветност има донесено Европската комисија.

(4) Доколку третата земја или меѓународната организација во 
која треба да се пренесат личните податоци обезбедува соод
ветен степен на заштита на личните податоци според ставот (2) од 
овој член, тогаш контролорот или обработувачот може да извр
ши пре нос на лични податоци врз основа на одлука за соодвет
ност од страна на Агенцијата.

(5) Доколку третата земја или меѓународната организација во 
која треба да се пренесат податоците не обезбедува соодветен 
сте пен на заштита на личните податоци, контролорот или обрабо
ту вачот нема да го изврши преносот на личните податоци.

Основното начело тука е следното – нема да се пренесуваат 
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лични податоци во трета земја или меѓународна организација до-
колку не се утврди дека постои соодветна заштита на правата и 
слободите на субјектите на лични податоци во таа трета земја или 
територија.  

Одредбата ги пропишува критериумите, условите и процедурата 
за издавање на одлука од Агенцијата, што во пракса ги адаптира 
критериумите, условите и процедурите за донесување на решение 
од Европската комисија, врз основа на член 25 од Директивата 
95/46/EC. Критериумите кои ќе се земат предвид за оценка на со-
одветното или  несоодветното ниво на заштита, го вклучуваат вла-
деењето на правото, судската заштита и независниот надзор. Сега 
членот ја потврдува можноста за Агенцијата да го оцени нивото на 
заштита кое го обезбедува одредена територија или секторот на 
обработка во трета земја.    

Како да ја оценам соодветноста?

Ќе треба да бидете уверени дека во одредени околности постои 
соодветно ниво на заштита на правата на лицата на чиишто лични 
податоци се прави пренос.

Законот ги утврдува факторите кои треба да се земат предвид 
кога се донесува одлуката. Тоа значи, за да се направи проценка на 
ризик, мора да одлучите дали постои соодветна заштита на права та 
на поединците во сите околности на преносот. Ова е тоа што се 
нарекува оценка на адекватност. За да се направи оценка на истата 
треба да се погледне:

• Природата на личните податоци кои се пренесуваат;

• Земјата или територијата на потекло на односната инфор-
мација;

• Земјата или територијата на потекло на крајното одредиште 
на  таа информација;

• Како ќе се користат податоците и колку долго и

• Безбедносните меки кои треба да се преземат во однос на 
личните податоци во земјата или територијата каде ќе се 
примаат податоците.
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Доколку според вашата проценка на овие критериуми за „гене-
рална соодветност“ се открие дека, во конкретните околности, ри-
зикот поврзан со преносот е низок, веројатно нема да биде по-
требно да се примени исцрпна анализа на критериумите на „закон-
ска соодветност“, кои се наведени подолу. Доколку вашата оценка 
на општите критериуми за адекватност покаже дека станува збор за 
пренос од „висок ризик“ (т.е. доколку податоците се исклучително 
сензитивни), тогаш ќе биде потребна посеопфатна анализа за кри-
териумите на законска соодветност. Во овие случаи треба да раз-
мислите за:

• Степенот до кој во земјата се усвоени стандардите за зашти та 
на податоци во нивниот правен систем;

• Дали има начин да се провери дали стандардите се постиг-
нуваат во пракса; (на пример дали има извршни кодекси на 
однесување или други правила) и

• Дали има делотворна процедура преку која лицата може да 
го остварат своето право на надоместок доколку нештата 
појдат наопаку.

Може да биде  непрактично да спроведувате детална анализа на 
соодветноста која се однесува на законската ситуација во земјите 
надвор од EEA. Оваа анализа може да е посоодветна за еден субјект 
кој редовно прави пренос на големи количини лични податоци во 
одредена земја, но не за субјекти кои повремено пренесуваат лич-
ни податоци во некоја од многуте наведени земји. 

Во одредени случаи можете разумно да заклучите дека постои 
соодветна заштита без детална оценка. Честа ситуација е кога пре-
несувате лични податоци на обработувач кој дејствува согласно 
вашите упатства согласно договор. Вие сте сè уште законски обвр-
зани да се погрижите преносот на податоци да биде согласно на че-
лата. Поконкретно, лични податоци може да се пренесуваат само 
врз база  на договор кој го обврзува обработувачот да преземе 
соодветни безбедносни мерки и да дејствува само по вашето упат-
ство. Така информацијата на поединците ќе продолжи да биде за-
штитена согласно истите стандарди како во Македонија и тие ќе ги 
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имаат истите права кои ги имаат во Македонија. Ова е така бидејќи 
останувате одговорен да обезбедите дека обработката ќе биде со-
об разна со начелата на заштита на податоците. При избор на об-
работувач, треба вие да бидете уверени дека тој е сигурен и дека ги 
презел соодветните безбедносни мерки.

Сепак, нема голема веројатност дека обработката ќе биде со-
одветна доколку:

• Преносот е на обработувач кој е во нестабилна земја и

• Природата на информации значи дека истите се изложени на 
посебен ризик.

Можете да донесете разумна одлука дека постои соодветна за-
штита, без детална анализа, врз база на: природата на информаци-
јата, околностите на преносот, вашето знаење за земјата и субјектот 
на кого му се прави преносот.

Пример

Компанијата A во Македонија на компанијата B која е надвор од 
EEA ѝ испраќа листа на потрошувачи, со цел компанијата B, во 
својство на обработувач, да испрати дописи до потрошувачите на 
компанијата A. Разумно е да се  очекува дека постои соодветна за-
штита доколку:

• Информацијата која се пренесува е само за името и адресата;

• Не постои ништо премногу чувствително ниту посебно во 
однос на деловните активности на компанијата A;

• Имињата и адресите се за еднократна употреба и мора да се 
вратат или уништат во краток временски рок;

• Компанијата A знае дека компанијата B е од доверба и

• Постои договор помеѓу нив кој уредува како ќе се користи 
оваа информација.

Овие примери покажуваат дека во одредени околности можете 
да одлучите дали има соодветност. Можете да ги ограничите ви-
довите на информации кои ги пренесувате и видовите на орга ни-
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зации на кои им ги пренесувате, или да инсистирате субјектот во 
местото на одредиште да исполни одредени услови пропишани со 
договорот.

Кои земји имаат соодветно ниво на заштита?

Европската комисија се произнесе дека некои земји имаат соод-
ветно ниво на заштита на личните податоци. Во моментов ова се зе-
мјите за кои се смета дека имаат соодветно ниво на заштита.

Андора Гернски Остров (Џерси) Нов Зеланд

Аргентина Островот Ман Швајцарија

Фарски Острови Израел Уругвај

Погледнете ја листата на ваквите земји која постојано се ажурира 
на веб-страницата на Европската комисија за заштита на личните 
податоци.

Европската комисија има донесено низа констатации во врска со 
Канада, како и со САД во однос на пренос на податоци согласно 
рамката нарешена Штит на приватност. 

 

Член  50

Пренос на лични податоци кој подлежи на

соодветни заштитни мерки

(1) Во случаите кога не е донесена одлука од членот 49 став (4) 
на овој закон, контролорот или обработувачот може да пренесе 
лични податоци во трета земја или меѓународна организација 
само ако контролорот или обработувачот има обезбедено соод
ветни заш титни мерки, како и под услов субјектите на лични по
датоци да имаат применлива и достапна судска заштита.

(2) Соодветни заштитни мерки од ставот (1) на овој член, без да 
се бара претходно одобрување од Агенцијата можат да бидат 
предвидени, преку:
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(а) правно обврзувачки и извршни инструменти меѓу јавните 
органи или тела;

(б) задолжителни корпоративни правила согласно член 51 од 
овој закон;

(в) стандардни клаузули за заштита на личните податоци кои 
ги утврдува Агенцијата или кои се одобрени од страна на 
Европ ската комисија;

(г) одобрен кодекс на однесување согласно членот 44 од овој 
закон заедно со обврзувачки и извршни обврски на кон
тро лорот или обработувачот во третата земја за примену
ва ње на соодветни заштитни мерки, вклучувајќи и во од
нос на правата на субјектите на лични податоци или 

(ѓ) одобрен механизам за сертификација согласно членот 46 
од овој закон заедно со обврзувачки и извршни обврски   
на кон т ролорот или обработувачот во третата земја за 
применува ње на соодветни заштитни мерки, вклучувајќи  
и во однос на правата на субјектите на лични податоци.

(3) Под услов да се бара одобрение од страна на Агенцијата, 
соодветни заштитни мерки од ставот (1) на овој член, исто така, 
мо жат да бидат предвидени, особено преку:

(а) договорни клаузули меѓу контролорот или обработува ч от, 
како и контролорот, обработувачот или корисникот на лич
ните по датоци во третата земја или во меѓународната орга
низација или

(б) одредби кои треба да се предвидени во управни (админи
стра тивни) договори меѓу јавните органи или тела, а кои 
со држат применливи и ефикасни права на субјектите на 
лични податоци.

Членот 50 бара, во однос на пренос во трети земји, во случаи кога 
не е донесена одлука за соодветност од страна на Европската ко-
мисија, да се понудат соодветни заштитни мерки, поконкретно стан-
дардни клаузули за заштита на податоци, задолжителни кор по ра-
тивни правила и договорни клаузули. Можноста да се искористат 
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стандардните клаузули за заштита на личните податоци се базира 
врз член 26(4) од Директивата 95/46/EC. Како нов елемент, ваквите 
стандардни клаузули може сега да се усвојуваат од надзорниот 
орган - Агенцијата. Можноста за договорни клаузули им дава од ре-
дена флексибилност на контролорот и/или обработувачот, но таа 
мора претходно да се одобри од страна на Агенцијата како надзо-
рен орган.  

Постојат неколку начини како да се воведат соодветни стандар-
ди, како што се на пример модели на договорни клаузули, задол-
жителни корпоративни правила за обработувачите (ЗКП) или други 
договорни аранжмани. Онаму каде се воведуваат „соодветни заш-
титни мерки“ правата на субјектите и понатаму се штитат дури и 
кога податоците се пренесени надвор од EEA.

Контролорот односно обработувачот може да пренесе лични по-
датоци доколку организацијата која ги прима личните податоци 
обезбедила соодветни заштитни мерки. Правата на поединците мо-
ра да се извршни и мора да постои делотворен правен лек за фи-
зичките лица по преносот. 

Може да се обезбедат соодветни заштитни мерки:

• правно обврзувачки и извршни инструменти меѓу јавните 
органи или тела;

• задолжителни корпоративни правила (договор кој ги регу ли-
ра преносите помеѓу организациите во една корпоративна 
група);

• стандардни клаузули за заштита на личните податоци во 
форма на обрасци кои ги донесува Европската комисија;

• стандардни клаузули за заштита на личните податоци во фор-
ма на обрасци кои ги донесува надлежниот орган, а одоб ре-
ни од Европската комисија;

• усогласеност со кодекс на однесување одобрен од надзорен 
орган;

• одобрен механизам за сертификација согласно ОДЗЛП;



167

• договорни клаузули одобрени од надлежниот надзорен 
орган или

• одредби внесени во административни аранжмани помеѓу 
органи на државната власт или тела овластени од надлежниот 
надзорен орган.

Контролорот односно обработувачот може исто така да го ис ко-
ристи договорот за да помогне да се обезбеди соодветност за кон-
кретен пренос или група на преноси. Тие може да ги искористат 
договорите за да се пополни одреден јаз, доколку сте одлучиле де-
ка постои соодветност со исклучок на некоја конкретна слаба стра-
на. На пример, тие може да сакаат да вклучат договорна клаузула 
преку која ќе се бара од одреден субјект кој ја прима информаци ја та 
истата да им ја врати, доколку договорот се прекине или во случај 
на ликвидација на субјектот. Друга можност е да ги искористат нив-
ните договори за да се формира севкупната основа за соодвет  но ст 
за заштита на поединечните права. 

Член 51

Задолжителни корпоративни правила

(1) Агенцијата одобрува задолжителни корпоративни пра ви
ла, под услов ако тие:

(a) се правно обврзувачки и се применуваат на секој заинте
ре сиран член на одредена група на правни лица или на 
група на правни лица кои вршат заедничка економска 
дејност, вклу чувајќи ги и нивните вработени, а кои тие ги 
спроведуваат;

(б) јасно обезбедуваат применливи права за субјектите на 
лич ни податоци во однос на обработката на нивните лич ни 
по да тоци; и

(в) ги исполнуваат условите утврдени во ставот (2) на овој 
член.
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(2) Задолжителните корпоративни правила од ставот (1) на 
овој член ја одредуваат најмалку:

(а) структурата и контакт  податоците на групата на правни 
лица или на групата на правни лица кои вршат заедничка 
економ ска дејност, како и на секој нивен член;

(б) преносот на лични податоци или серијата на преноси, вклу
чувајќи ги категориите на лични податоци, видот на обра
бот ката и нејзините цели, видот на засегнатите субјекти на 
лич ни податоци, како и идентификација на третата земја 
или на земјите во кои ќе се врши пренос;

(в) нивниот правно обврзувачки карактер, како на внатреш
но, така и на надворешно ниво;

(г) примената на општите начела за заштита на личните пода
то ци, особено ограничување на целите, минималниот обем 
на податоци, ограничување на рокот на чување, квалитетот 
на по датоците, техничката и интегрираната заштита на 
лич ните податоци, правната основа за обработка, обра бот
ката на по себните категории на лични податоци, мерките 
за обез бе ду вање на безбедност на личните податоци, како 
и барањата во однос на понатамошните преноси на лични
те податоци на други субјекти кои не се обврзани со за
должителните кор поративни правила;

(д) правата на субјектите на лични податоци во однос на обра
ботката и средствата за остварување на овие права, вклу
чу вајќи го и правото на субјектот на лични податоци да не 
биде предмет на автоматско донесување на поединечни 
одлуки, вклучувајќи го и профилирањето согласно членот 
26 на овој закон, правото на поднесување на барање до 
Агенцијата и до надлежните судови согласно закон, како и 
правото на судска заштита и каде што е применливо, пра
вото на надоместок за прекршување на задолжителните 
корпоративни правила;

(ѓ) прифаќањето на одговорност на контролорот или обра бо
тувачот основан на територијата на Република Македо нија 



169

за секое прекршување на задолжителните корпоративни 
пра вила од кој и да е член на засегнатата група, кој не е 
основан во Република Македонија. Контролорот или обра
ботувачот е целосно или делумно исклучен од оваа обвр
ска само ако докаже дека членот на засегнатата група нема 
одговорност за настанот кој довел до предизвикување на 
штетата;

(е) начинот на кој информациите за задолжителните корпо ра
тивни правила се даваат на субјектите на лични податоци, 
особено во однос на одредбите од точките (г), (д) и (ѓ) на 
овој став, а покрај информациите од членовите 17 и 18 на 
овој закон; 

(ж) работите на секој офицер за заштита на личните податоци 
определен согласно членот 41 на овој закон, или секое дру
го лице или тело одговорно за следење на усогласено ста  
на за должителните корпоративни правила во рамките на 
гру па та на правни лица или групата на правни лица кои 
вршат за ед ничка економска дејност, како и следење на 
обуката и ре ша вањето на приговорите;

(з) постапките во однос на решавањето на приговорите;

(ѕ) механизмите во рамките на групата на правни лица или 
гру пата на правни лица кои вршат заедничка економска 
дејно ст за обезбедување на проверка на усогласеноста со 
за дол жи телните корпоративни правила. Овие механизми 
вклучуваат ревизии на заштитата на личните податоци и 
ме тоди за обез бедување на корективни активности за за
штита на правата на субјектот на лични податоци. Резул та
тите од оваа проверка треба да се достават на лицето или 
телото од точката (ж) на овој став и на највисоките рако
водни структури на правно то лице со доминантна пози ци
ја во рамките на групата на прав ни лица или групата на 
пра вни лица кои вршат заедничка економска дејност, како 
и да бидат достапни по барање на Агенцијата;

(и) механизмите за известување и водење евиденција за про
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ме ните во правилата, како и за известување на Агенцијата 
за овие промени;

(ј) механизмите за соработка со Агенцијата за обезбедување 
усогласеност на секој член на групата на правни лица или 
на групата на правни лица кои вршат заедничка економска 
дејност, особено преку обезбедување на Агенцијата со ре
зултатите од проверките на мерките од точката (ѕ) на овој 
став;  

(к) механизмите за известување на надлежниот надзорен ор
ган за заштита на личните податоци за сите правни барања 
кои  се однесуваат на членот на групата на правни лица или 
на групата на правни лица кои вршат заедничка економска 
деј ност, кои се применуваат во трета земја, а кои веројатно 
ќе доведат до значителни штетни ефекти за гарантирани
те мер ки обезбедени со задолжителните корпоративни 
правила и

(л) соодветна обука за заштита на личните податоци за пер со
налот кој постојано или редовно има пристап до лични те 
податоци.

Членот понатаму детално ги објаснува условите за пренос преку 
задолжителните корпоративни правила, врз база на сегашните 
прак тики и барања на Агенцијата.  

Што се „задолжителните корпоративни правила“ (ЗКП)? 

Друга можност е да се донесат задолжителни кодекси на кор по-
ративнo однесување, познати како задолжителни корпоративни 
пра вила, или задолжителни корпоративни правила за обрабо ту ва-
чите. Оваа опција се применува само на мултинационалните орга-
низации кои пренесуваат информации надвор од EEA, но во рамки-
те на нивната група на субјекти и подружници. Овие правила ги 
дефинираат правата на поединците, кои може да се остварат пред 
судовите или надлежни органи за заштита на личните податоци, и 
об врските за субјектите. Во сите случаи, правилата се законски об-
врзувачки, врз субјектите и мултинационалната групација, и ова во-
обичаено се прави со еднострани декларации, интерни догово  ри 
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во групацијата или во корпоративното управување со истата. За да 
се користат ЗКП за слободен  пренос на лични податоци во рамки на 
групацијата, тие мора да се одобрат од сите надлежни органи за 
заштита на личните податоци кои ќе соработуваат меѓусебно при 
оценување на стандардот на вашите правила. 

Овие правила ги создаваат правата за поединците кои може да  
се остваруваат пред судовите или органите за заштита на личните 
податоци, како и обврските за субјектите. Во секој случај, правилата 
се правно обврзувачки врз субјектите во мултинационалната гру-
пација и вообичаено ова се прави преку еднострани декларации, 
интерни договори во групата или корпоративно управување на 
групата. За да се користат ЗКП за пренос на личните податоци сло-
бодно во групата, тие мора да се одобрат од релевантните европ  ски 
надлежни тела за заштита на личните податоци, кои меѓу себе ќе 
соработуваат при оценка на стандардот на правилата.

Контролорот односно обработувачот може да применува интер-
ни кодекси на однесување, слично на ЗКП, за пренос на информа-
ции од Македонија без овластување доколку:

• спровеле оценка на ризик и

• се задоволни уверени дека кодексите го обезбедуваат нивото 
на заштитни мерки кои се бараат со главните принципи (ут-
врдени со коментарите под членот 49).

Доколку немаат овластување или сопствен кодекс на однесува-
ње или интерни политики кои не се донесени преку процесот на 
одобрување на ЗКП, тие нема да се признаат за ЗКП. Користењето на 
неовластени кодекси е ризик за идни предизвици по соодветноста 
на нивото на заштита која се нуди. Доколку ова се побара од кон-
тролорот или обработувачот, тој мора да биде во состојба да се 
повика на кодексот на однесување за обезбедување на соодветна 
заштита. Оттаму, важно е тие да го регистрираат нивното образ ло-
жение и донесената одлука за користење на сопствениот кодекс. 
Ова е во согласност со нашиот генерален пристап за обезбедува ње 
сообразност со законот.
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Член 52

Пренос или откривање на лични податоци што не се дозволени 
со правото на Република Македонија

Секоја судска одлука или секоја одлука донесена од адми ни
стра тивен орган на трета земја со која од контролорот или об
работувач от се бара да пренесе или да открие лични податоци 
може да биде призната или да подлежи на извршување на каков 
и да било начин, само ако е заснована на меѓународен договор, 
како што е договор за меѓународна правна помош, што е во сила 
меѓу третата земја каде што е основан контролорот или обра бо
тувачот кој го поднел ба ра њето и Република Македонија, а без да 
се исклучат одредбите за пренос на лични податоци утврдени во 
оваа глава.

Членот 52 ги признава меѓународните договори и судски одлу ки 
како правна основа за пренос на личните податоци во сите случаи.  

Контролорот односно обработувачот може исто така да ги ко ри-
сти меѓународните договори за заемна заштита на личните по да-
тоци. Договорот треба да биде сеопфатен за да се овозможи по-
стоење на соодветност, без контролорот односно обработувач от да 
мора да анализира кои се околностите поврзани со преносот. Овој 
вид на договор е најчесто многу сличен со стандардниот до говор 
кој ги користи моделите на клаузи на ЕК.

Член 53

Отстапувања за специфични ситуации

(1) Доколку не постои одлука за соодветност согласно членот 
49 став 4 од овој закон или соодветни заштитни мерки согласно 
членот 50 од овој закон, а кои вклучуваат задолжителни корпо ра
тивни пра вила, преносот или серијата на преноси на лични пода
тоци во трета земја или во меѓународна организација може да се 
изврши само доколку е исполнет еден од следниве услови:

(а) субјектот на лични податоци има дадено изречна сог ла
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сност на предложениот пренос, откако бил информиран за 
можни те ризици на таквиот пренос за субјектот на лични 
податоци, а поради непостоење на одлука за соодветност  
и на соодвет ни заштитни мерки;

(б) преносот е неопходен заради извршување на договор ме
ѓу субјектот на лични податоци и контролорот или за спро
ве ду вање на преддоговорни мерки кои се преземени на 
барање на субјектот на лични податоци;

(в) преносот е неопходен за склучување или извршување на 
до говор склучен меѓу контролорот или друго физичко или 
прав но лице, а во интерес на субјектот на лични податоци;

(г) преносот е неопходен поради важни причини од јавен ин
терес;

(д) преносот е неопходен за воспоставување, остварување 
или одбрана на правни барања; 

(ѓ) преносот е неопходен со цел да се заштитат суштинските 
ин  тереси на субјектот на лични податоци или на други ли
ца, каде што субјектот на лични податоци е физички или 
делов но неспособен да даде согласност;

(е) преносот се врши од регистар кој според закон има за цел 
да обезбеди информации за јавноста и кој е отворен за 
кон сул тации со јавноста или на кое било лице кое може да 
докаже легитимен интерес, но само до оној степен до кој 
условите утврдени со закон се исполнети за консултации 
во посебен случај. 

Кога преносот не може да се заснова врз одредбите од члено
ви   те 49 или 50 на овој закон, вклучувајќи ги и одредбите за за
должи тел ни корпоративни правила и ниту едно од отстапува ња
та за спе ци фична ситуација од првиот потстав на овој став не е 
применливо, преносот во трета земја или меѓународна орга ни
зација, може да се изврши само доколку преносот не е повто ру
вачки, и се однесува само на ограничен број на субјекти на лични 
податоци, а истиот е потребен за исполнување на легитимните 
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интереси на контролор  от над кои не преовладуваат интересите 
или правата и слободите на субјектот на лични податоци, при што 
контролорот ги оценил сите околности поврзани со преносот на 
личните податоци и врз основа на таа проценка обезбедил со
одветни заштитни мерки во однос на заштитата на личните по
датоци. Контролорот е должен да ја инфор мира Агенцијата за 
преносот на лични податоци. Покрај инфор ма циите од членови
те 17 и 18 на овој закон, контролорот го инфор ми ра и субјектот на 
лични податоци за преносот на личните по да то ци и за испол
нувањето на неговите легитимни интереси.

(2) Преносот според точка (е) од првиот потстав на ставот (1) на 
овој член, не треба да ги вклучува сите лични податоци или сите 
ка тегории на лични податоци содржани во регистарот. Во случај 
кога регистарот служи за консултации од страна на лица кои 
имаат ле гитимен интерес, преносот може да се изврши само по 
барање на тие лица или ако тие би биле корисници.

(3) Точките (а), (б) и (в) од првиот потстав на ставот (1) на овој 
член и вториот потстав на ставот (1) на овој член не се применуваат 
на ак тивности спроведени од страна на органите на државната 
власт при вршењето на нивните јавни овластувања.

(4) Јавниот интерес наведен во точка (г) од првиот потстав на 
ставот (1) на овој член, мора да биде препознаен во правото на 
Република Македонија, а што се применува во однос на засег
натиот контролор.

(5) Во случај кога не постои одлука за соодветност, правото на 
Република Македонија за важни причини од јавен интерес, може 
из речно да определи ограничувања за пренос на посебни ка те
го рии лични податоци во трета земја или во меѓународна орга
низација. 

(6) Контролорот или обработувачот е должен да ја докумен
тира проценката, како и соодветните заштитни мерки од вториот 
пот став на ставот (1) на овој член во евиденцијата утврдена во 
членот 34 на овој закон.
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Во членот 53 се утврдени и појаснети отстапувањата за спе ци-
фич ни ситуации на преноси, кои се базираат врз постоечките од-
редби на член 26 од Директивата 95/46/EC. Ова посебно се одне су-
   ва на преноси на податоци кои се бараат и се неопходни за зашти та 
 на важните основи на јавен интерес, на пример, во случаи на меѓу -
на родни преноси на податоци помеѓу органите за заштита на конку-
рен цијата, даночната или царинската администрација, или помеѓу 
служби задолжени за прашања поврзани со социјалната сигурност 
или за управување со управување со луѓе и бизниси. Дополнително 
на ова, преносот на податоци може, согласно определени околнос-
ти да биде оп рав дан од легитимен интерес на контролорот или 
обработувачот, но само откога биле оценети и документирани 
околностите на опе ра цијата за пренос.  

Законот како и ОДЗЛП определуваат отстапки од општата забра-
на за пренос на лични податоци надвор од ЕУ, поконкретно надвор 
од Македонија, во определени посебни ситуации. Пренос или гру па 
на преноси се дозволени доколку:

• субјектот на лични податоци има дадено изречна согласно ст 
на предложениот пренос;

• преносот е неопходен заради извршување на договор меѓу 
субјектот на лични податоци и контролорот или за спро ве-
дување на преддоговорни мерки кои се преземени на бара-
ње на субјектот на лични податоци;

• преносот е неопходен за склучување или извршување на 
договор склучен меѓу контролорот или друго физичко или 
правно лице, а во интерес на субјектот на лични податоци;

• преносот е неопходен поради важни причини од јавен 
интерес;

• преносот е неопходен за воспоставување, остварување или 
одбрана на правни барања; 

• преносот е неопходен со цел да се заштитат суштинските ин-
тереси на субјектот на лични податоци или на други лица, ка-
де што субјектот на лични податоци е физички или делов но 
неспособен да даде согласност; или
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• преносот се врши од регистар кој според македонскиот или 
законот на ЕУ има за цел да обезбеди информации за јавноста 
(и кој е отворен за консултации или со јавноста или генерал-
но на лицата кои можат да докажат легитимен интерес за 
увид во регистарот).

Првото од трите отстапувања не е на располагање за активности-
те на јавните власти во остварување на нивните јавни овластувања.

Согласност 

Организациите може да пренесуваат лични податоци во стран-
ство доколку имаат согласност од лицето која треба да се даде јасно 
и слободно и која подоцна лицето може да ја повлече. Доколку 
лицето нема друг избор освен да ја даде својата согласност, истата 
нема да се смета за валидна.

Пример

Една компанија бара од својот вработен да се согласи на ме ѓу-
народен пренос на нивните лични податоци. Санкцијата за недава-
ње согласност е отказ, така што компанијата не може да се потпира 
на каква било „согласност“ која вработениот ја дал во овие околно-
сти. 

Лицето мора да знае и да разбира на што се согласило. Органи-
зацијата треба да ги образложи причините за преносот, и најмногу 
што е можно да ги наведе земјите кои се вклучени. Доколку ор га-
низацијата е свесна за евентуалните ризици кои се вклучени во 
преносот, треба да го извести лицето за ова. Генерално кажано, нема 
голема веројатност дека согласноста ќе биде адекватно долгороч но 
решение за повторените преноси или оние кои произлегуваат од 
структурална реорганизација.

Извршување на договор

Организацијата може да ги пренесе личните податоци во стран-
ство, во случаи кога е неопходно за реализирање на одредени ви-
дови на договори или доколку преносот е неопходен да се изврши 
договорот. 
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За договор помеѓу организацијата и лицето, контролорот може 
да пренесе лични податоци во странство, доколку преносот е:

• неопходен за реализација на договорот; или

• неопходен дел на чекорите кои лицето побарало од вас да ги 
направите пред да склучите меѓусебен договор.

За договор помеѓу организацијата и лице различно од тоа фи-
зичко лице, контролорот може да пренесе лични информации во 
трети земји доколку:

• лицето го барало договорот или е во негов интерес и

• преносот е потребен за да се склучи договорот или

• преносот е потребен за да се реализира договорот.

Во овој контекст, договорите не се ограничени на стоки и услуги 
– тие може да вклучуваат и договори за вработување. Решавањето 
дали одреден пренос е потребен за извршување на договор зависи 
од природата на стоките или услугите предвидени согласно до-
говорот, а не од начинот како е организирана работата.

Преносот не е неопходен доколку единствената причина поради 
која контролорот или обработувачот треба да го прават е поради 
начинот на кој тие решиле да ги структурираат нивните деловни 
активности. 

Пример 

Едно лице резервира хотел во САД преку македонска туристич ка 
агенција. Македонската агенција ќе треба да ги пренесе инфор ма-
циите за резервацијата во САД за да го реализира договорот со 
лицето.  

Пример

Клиентот на еден македонски издавач на кредитни картички ја 
користи својата картичка во Јапонија. Може да е потребно издавач-
от на картичката да пренесе некои лични податоци во Јапонија за да 
ја потврди картичката, или да плати за одредена услуга.  
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Пример

Еден македонски трговец продава мебел преку интернет. Тој 
јасно им дава до знаење на потрошувачите дека тој не е произво-
дител на истиот. Стоката на потрошувачите им се носи директно од 
производителот. Доколку потрошувачот нарача стока произведе на 
во Украина, трговецот треба да пренесе и име и адреса каде треба 
да се изврши испораката во Украина, за да се изврши договорот.

Значителен јавен интерес

Една организација може да пренесе лични податоци во трети 
зем ји доколку ова е од значителна важност по интересот на јавноста. 
Ова е висок праг кој треба да  се исполни и најчесто е применлив во 
областите на спречување и откривање на кривични дела; држав на-
та безбедност; како и собирањето на даноци. Организации кои има-
ат намера да се потпираат врз овој исклучок треба поединечно да 
му пристапуваат на секој предмет. Притоа, секогаш треба да се ми-
сли на јавниот интерес на Македонија, а не на третата земја во која 
се пренесуваат личните податоци.

Витални интереси 

Една организација може да пренесе лични податоци во стран-
ство доколку е важно за заштита на виталните интереси на пое ди-
нецот. Ова се однесува на прашања за живот или смрт.

Пример 

Еден локален орган задолжен за здравствена заштита може да 
пренесе медицинско досие од Македонија во друга земја каде што 
лицето имало срцев удар и била неопходна неговата медицинска 
историја за да се договори соодветен третман. 

Јавни регистри 

Една организација може да пренесе  во трета земја дел од лични-
те податоци oд јавен регистар, доколку лицето каде се прави пре-
носот се придржува кон сите ограничувања на преносот или на на-
чинот на користење на информациите од регистарот. 

Пример 
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Една болница може да пренесе извадоци од својот регистар на 
ле кари за  да одговори на одредено барање надвор од Македонија, 
но не смее да го пренесе целосниот регистар согласно овој исклу-
чок.   

Судски постапки

Организацијата може да пренесе лични податоци во странство, 
кога е потребно:

• во врска со какви било судски постапки (вклучувајќи ја под-
готовката за идни судски постапки);

• за  добивање на правна помош или

• за утврдување, остварување или одбрана на законските 
права.  

Пример 

Една компанија мајка е тужена од лице вработено во нејзината 
подружница во Македонија. Потребните информации за тоа лице 
може да се пренесат во односната трета земја каде е компанијата 
мајка, согласно на потребите на одбраната. 

Судските постапки не мораат да ја вклучуваат организацијата или 
тоа лице како страна и законските права не мораат да бидат права 
на контролорот или на лицето. Иако овој исклучок е генерално 
применлив, преносите ќе потпаднат под ова категорија само до-
колку се поврзани со судски постапки или обезбедување правен 
совет.

 

Член 54

Меѓународна соработка за заштита на личните податоци

Во однос на трети земји и меѓународни организации, Аген ци
ја та презема соодветни мерки за:

(а) развивање на механизми за меѓународна соработка за 
олес  нување на ефикасното спроведување на законодав
ството за заш тита на личните податоци;
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(б) обезбедување на меѓународна правна помош при спро ве
ду вањето на законодавството за заштита на личните по
датоци, која вклучува известување, поднесување на прет
ставки, по мош при истраги и размена на информации, а во 
согласност со соодветните заштитни мерки за заштитата  
на личните податоци и другите фун даментални права и 
слободи;

(в) вклучување на релевантните засегнати страни во диску сии 
и активности насочени кон продлабочување на меѓународ
на та соработка за спроведување на законодавството за 
заштита на личните податоци;

(г) промовирање на размената и документирање на законо
дав ството и практиките за заштита на личните податоци, 
вклу чувајќи и судир на надлежности со трети земји.

Членот 54 изречно ги пропишува меѓународните механизми за 
со работка за заштита на личните податоци помеѓу Агенцијата и 
органите за надзор во третите земји, на пример, посебно оние за 
кои се смета дека нудат соодветно ниво на заштита. Таа одредба ја 
зема предвид препораката на Организацијата за економска сора-
ботка и развој (ОЕЦД) за прекугранична соработка во спрове ду ва-
њето на законите за заштита на приватноста од 12 јуни 2007.  

Во одредени околности организацијата ќе може да испрати од-
редени лични податоци до властите или другите делови на својата 
организација или во друга земја во случаи каде тоа го побарале 
надлежните органи во таа земја. До кој степен може ова да се нап-
рави ќе зависи од природата на барањето. Важно е овие да се земат 
предвид внимателно за што контролорот односно обработувачот 
може да побара совет од Агенцијата.
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Член 55

Одлучување на Агенцијата

(1) За случаите од членот 49 став (4), членот 50 став (3) и членот 
51 на овој закон, Агенцијата одлучува со решение во рок од 90 
дена од денот на приемот на барањето.

(2) Против решението на Агенцијата може да се поднесе тужба 
за поведување на управен спор до надлежниот суд, во рок од 30 
дена од денот на приемот на решението.

Директорот на Агенцијата има овластување да одобри пренос на 
лични податоци под услов да постои соодветно ниво на заштита во 
дадените околности.

Членот 55 ја определува постапката на издавање на одлука на 
Агенцијата како и рокот за истото. Одлуките на агенцијата во секој 
случај може да се обжалат пред Управен суд во рок од 15 дена по 
приемот на истите.   

Член 56

Подзаконски акти на Агенцијата

Директорот на Агенцијата го пропишува начинот на известу
ва њето за пренос на лични податоци во земјите членки на 
Европската Унија и за земјите членки на Европскиот економски 
простор, фор мата и содржината на образецот на барањето за 
добивање на одоб рение за пренос за случаите од членот 49 став 
(4), членот 50 став (3) и членот 51 на овој закон, како и формата и 
содржината на образец от за евиденцијата на извршениот пре
нос на лични податоци во трети земји и меѓународни организа
ции, Европската Унија и Европ скиот економски простор, како и 
начинот на водење на евиденци јата.

Одредбата воведува законска обврска на директорот на Аген ци-
јата за издавање на подзаконски акт, со што се олеснува севкупната 
постапка на поднесување на барање за меѓународен пренос во 
стандардизиран образец како и неговото евидентирање.  
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VI. АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧ
НИТЕ ПОДАТОЦИ 

1. Независен статус

Член 57

Надзорно тело

(1) Агенцијата е самостоен и независен државен орган, над ле
жен да врши надзор над законитоста на преземените активности 
при обработката на личните податоци на територијата на Репуб
лика Македонија, како и заштита на темелните права и слободи 
на фи зич ките лица во однос на обработката на нивните лични 
податоци.

(2) Агенцијата за својата работа одговара пред Собранието на 
Република Македонија.

(3) Агенцијата има својство на правно лице.

(4) Седиштето на Агенцијата е во Скопје.

Независноста на овој државен орган надлежен да врши надзор 
над заштитата на личните податоци е втемелена со член 16 од До-
говорот за функционирање на Европската Унија, и со член 8 од 
Повелбата за основни права на Европската Унија.  

Врз основа на тоа и врз основа на член 28(1) од Директивата 
95/46/EC за заштита на личните податоци и на член 46 од Регула ти-
вата, членот 57 го определува првото правило за основање на над -
зорниот орган онака како што е утврдено со македонскиот за кон. 
Агенцијата е македонскиот надзорен орган за следење на за кони то-
ста на активностите при обработка на личните податоци и се гри жи 
за основните права на приватност на територијата на Република 
Македонија.   

Таа е независен и автономен државен орган. Агенцијата има 
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својство на правно лице, и е со седиште во Скопје.

Агенцијата е самостоен и независен државен орган, надлежен да 
врши надзор над законитоста на преземените активности при об-
работката на личните податоци на територијата на Република Маке-
донија, како и заштита на темелните права и слободи на физич ките 
лица во однос на обработката на нивните лични податоци. 

Член 58

Независност

(1) Агенцијата е целосно политички, финансиски и функционал
но независна при извршувањето на своите надлежности, задачи 
и овластувања во согласност со овој закон.

(2) Агенцијата, директорот, заменикдиректорот и вработени
те во Агенцијата не смеат да примаат и да бараат инструкции од 
орга ните на државната власт, органите на општините, органите 
на Градот Скопје и од кои било други правни и/или физички лица.

(3) Независноста на Агенцијата се почитува во секое време и 
ни  ту еден од органите и/или лицата од ставот (2) на овој член не 
смее да влијае на директорот, заменикдиректорот и вработените 
во Аген цијата при извршувањето на нивните функции, односно 
работи, ниту на овластувањата на Агенцијата.

(4) Директорот, заменикдиректорот и вработените во Аген ци  ја
та при извршувањето на своите работни обврски и/или при од лу
чува њето се должни да: 

1) дејствуваат професионално, непристрасно и објективно и 
без влијанија од контролорите и обработувачите, како и 
која би ло друга заинтересирана страна; 

2) не се раководат од лични, деловни и финансиски инте реси; 

3) не ги злоупотребуваат овластувањата и статусот што го 
имаат во Агенцијата или како вработени во Агенцијата и 

4) го штитат угледот на Агенцијата.
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Членот 58 понатаму ја јакне независноста на овој орган. 

Одредбата ги појаснува условите за независност на надзорниот 
орган, каде е имплементирана и судската пракса на Судот на прав-
дата н Европската Унија (CJEU) – пресудата од 9.3.2010, Комисијата/
Германија, предмет C-518/07, инспириран исто така од член 44 од 
Регулативата (EC) 45/2001 на Европскиот парламент и Советот од 18 
декември 2000 за заштита на лицата во врска со обработка на лич-
ните податоци од институциите и телата на заедницата и за сло-
бодното движење на тие податоци.

Агенцијата е политички, финансиски и функционално независна 
при извршување на своите задачи.

Член 59

Директор и заменикдиректор

(1) Со Агенцијата раководи директор, кој го избира и разрешу
ва Собранието на Република Македонија на предлог на Комиси
јата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија.

(2) За избор на директор се објавува јавен оглас во најмалку 
два дневни весници, кои се издаваат на целата територија на 
Република Македонија од кои еден од весниците што се издаваат 
е на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои 
зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(3) Директорот на Агенцијата се избира за време од пет годи ни, 
со право повторно да биде избран, но не повеќе од двапати.

(4) Директорот на Агенцијата има заменик кој го избира и раз
ре шува Собранието на Република Македонија на предлог на Ко
ми си јата за прашања на изборите и именувањата на Собранието 
на Ре публика Македонија за време од пет години, со право пов
торно да биде избран, но не повеќе од двапати.

(5) За избор на заменикдиректор се објавува јавен оглас во 
нај малку три дневни весници, кои се издаваат на целата тери
торија на Република Македонија, од кои еден од весниците што  
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се издаваат е на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од гра
ѓаните кои збору ваат службен јазик различен од македонскиот 
јазик.

(6) Заменикдиректорот го заменува директорот на Агенци јата 
во случај кога тој е отсутен или кога поради болест и други при
чини не е во можност да ја врши својата функција, со сите негови 
овластува ња и одговорности во раководењето.

(7) Заменикдиректорот во соработка со директорот на Аген
ци јата врши работи од делокругот на работа на директорот на 
Аген цијата што тој ќе му ги довери.

(8) За својата работа и за работата на Агенцијата, директорот и 
заменик  директорот одговараат пред Собранието на Репу бли ка 
Македонија.

(9) Коефициентите за утврдување на платите на директорот и 
заменик директорот согласно член 118 од овој закон изнесуваат:

   Директор – коефициент 3,00

  Заменикдиректор – коефициент 2,70

Во овој член се содржани основните услови за работа на ди рек-
торот и заменик-директорот на овој надзорен орган, како и им пле-
ментираната судска пракса спомената претходно, инспирира на 
исто така од членот 42(2) до (6) од Регулативата (EC) 45/2001. 

Процедурата за избор на директорот и заменик-директорот на 
Агенцијата ќе биде транспарентна и по пат на конкурс.  

Директорот на Агенцијата се избира за време од пет години, со 
право повторно да биде избран, но не повеќе од двапати.

Членот ја уредува координацијата на одговорности и поделбата 
на задачите помеѓу директорот и неговиот заменик како и коефи-
циентите за одредување на износот на платите на директорот и 
заменик-директорот. 

Директорот и заменик-директорот на Агенцијата се одговорни за 
нивната работа и успешност само пред Собранието на Република 
Македонија.
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Член 60

Услови за избор и разрешување

(1) За директор може да биде избрано лице кое ги исполнува 
след ниве услови: 

1) е државјанин на Република Македонија; 

2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда 
не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана 
за вршење на професија, дејност или должност; 

3) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или 
завршен VII/1 степен правни науки; 

4) не е член на орган на политичка партија;

5) има најмалку 10 години работно искуство по завршување 
на високото образование од кои најмалку пет години во 
обла ста на заштитата на личните податоци; 

6) поседува еден од следниве меѓународно признати серти
фи  кати или уверенија за активно познавање на англиски
от јазик не постар од пет години: 

 ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода, 

 ИЕЛТС (IELTS)  најмалку 6 бода, 

 ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal)  најмалку Б2 (B2) 
ниво, 

 ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First)  положен, 

 БУЛАТС (BULATS)  најмалку 60 бода или 

 АПТИС (АPTIS)  најмалку ниво Б2 (B2).

(2) За заменикдиректор на Агенцијата може да биде избрано 
ли це кое ги исполнува условите наведени во ставот (1) на овој 
член.

(3) На директорот, односно на заменикдиректорот, функција
та може да му престане со негово разрешување или во случај на 
смрт.
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(4) Директорот, односно заменикдиректорот може да биде 
раз  решен само во следниве случаи:

 на негово барање,

 ако трајно ја загуби способноста за вршење на функцијата, 

 ако ги исполни условите за старосна пензија согласно со 
закон, 

 ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично де
ло на безусловна казна затвор во траење од најмалку шест 
месеца;

 заради злоупотреба на лични податоци и 

 кога ќе престане да исполнува кој било од условите наве
дени во ставот (1) алинеи 1, 2 и 4 на овој член.

Овој член ги утврдува условите за избор и разрешување на ди-
ректорот и заменик- директорот на Агенцијата за да се обезбеди 
законска независност на телото.  

Условите за избор и разрешување на директорот и заменик-ди-
ректорот се строго пропишани како и условите на престанок на 
нив ната функција. Целта е да се избегне секакво надворешно вли-
јание врз активностите и овластувањата за донесување одлуки на 
Агенцијата, нејзиниот директорот и заменик-директорот.  

Мандатот од пет години на директорот и заменик-директорот е 
подолг од оној на извршните органи, со што се избегнува секаква 
можност на влијание предизвикана со смена на власта.   

Член 61

Свечена изјава

Пред стапување на функцијата, директорот, односно заме ник
ди ректорот, пред претседателот на Собранието на Република 
Маке донија дава и потпишува свечена изјава, која гласи: 

„Изјавувам дека функцијата директор, односно заменикди
рек тор ќе ја извршувам совесно, непристрасно и одговорно, ќе го 
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шти там правото на заштита на личните податоци и ќе се придржу
вам на Уставот и законите на Република Македонија.

Оваа одредба се однесува на свечената изјава која ја даваат ди-
ректорот и заменик- директорот на Агенцијата пред Собранието на 
Република Македонија. Таа се потпира врз Уставот на РМ, а ја даваат 
сите официјални лица кои се избрани или именувани од Собра ни-
ето на РМ.   

Член 62

Неспојливост на функцијата и доверливост

(1) Функцијата директор, односно функцијата заменикди рек
тор, е неспојлива со вршење други јавни функции или про фе сии, 
како и со вршење на функција во политичка партија или ра ботно 
место.

(2) Директорот и заменикдиректорот се должни да ги чуваат 
ка ко тајна податоците до кои дошле во својата работа, како за 
време на мандатот, така и по неговото завршување, а кои прет
ставуваат лични податоци или класифицирани информации во 
согласност  со закон. Директорот и заменикдиректорот се долж
ни да ги чуваат како тајна особено известувањата од страна на 
физичките лица кои се однесуваат на прекршување на одредбите 
од овој закон.

Со овој член cе утврдува неспојливост на функциите директор и 
заменик-директор со вршење други јавни функции или професии, 
како и со вршење на функција во политичка партија или работно 
место.  

Во овој член исто така се утврдува нивната обврска за чување на  
службените тајни како членови на надзорниот орган, врз основа на 
член 28(7) од Директивата 95/46/EC. Оваа обврска продолжува и по 
истекување на нивниот мандат. 



189

Член 63

Делокруг на работа

Директорот на Агенцијата: 

 ја претставува и застапува Агенцијата пред надлежните 
орга ни, освен за имотните права и интереси за кои пред 
судовите и другите органи ја застапува Државниот право
бранител на Република Македонија, 

 ги презема сите правни дејствија во име и за сметка на 
Агенцијата, 

 организира и обезбедува законито, ефективно и ефикасно 
вр шење на работите и задачите во Aгенцијата, 

 одлучува по правата и обврските на вработените во Аген
цијата согласно закон, 

 ги донесува актите за внатрешна организација и систе ма
ти зација на работните места на Агенцијата, 

 донесува финансиски, односно стратешки документи и го
ди шна програма за работа на Агенцијата, како и го орга
низира нивното спроведување, 

 донесува решенија во согласност со закон,

 донесува прописи и други акти за кои е овластен соглас но 
закон, 

 се грижи за јавноста на работата на Агенцијата и 

 врши други работи од надлежност на Агенцијата во согла
сност со закон.

Со член 63 се определуваат само надлежностите на директорот 
на Агенцијата како законски застапник и одлучувачки орган на 
надлежниот орган за заштита на личните податоци.  

Директорот е исто така одговорен за финансиски прашања и 
ефи  касно вршење на работите на Агенцијата. 

Директорот е службено лице кое ги донесува подзаконските и 
другите акти на Агенцијата, и внатрешните акти на Агенцијата.  
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2. Надлежности, задачи и овластувања

Член 64

Надлежност

(1) Агенцијата е надлежна за извршување на задачите и на 
овла стувањата доделени согласно овој закон, на територијата на 
Репу блика Македонија.

(2) Агенцијата не е надлежна да врши надзор над судовите ко га 
постапуваат во рамки на нивните судски функции, освен за над
зор над законитоста на преземените активности при другата 
обработка на лични податоци која се врши од страна на судовите 
согласно закон.

Одредбата ја уредува надлежноста на Агенцијата за заштита на 
личните податоци на територија на Република Македонија. 

Агенцијата не е надлежна да врши надзор над судовите кога по-
стапуваат во рамки на нивните судски функции, освен во случај на 
надзор над примената на материјалните закони за заштита на лич-
ните податоци.   

Член 65

Задачи

(1) Без да се доведат во прашање другите задачи утврдени со 
овој закон, на територијата на Република Македонија, Агенцијата:

(а) ја следи и спроведува примената на овој закон;

(б) ја промовира јавната свест и согледувањето на ризиците, 
пра   вилата, заштитните мерки и правата во однос на обра
ботка та на личните податоци, а особено на активностите 
кои се на сочени кон децата;

(в) во согласност со закон, дава мислења на Собранието на 
Репу б лика Македонија, Владата на Република Македонија 
и на дру гите институции и тела за законодавните и адми
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ни стра тивните мерки за заштитата на правата и слободите 
на фи зичките лица во однос на обработката на личните 
пода тоци;

(г) ја промовира свесноста на контролорите и обработува
чите за нивните обврски според овој закон;

(д) на барање, обезбедува информации на секој субјект на лич
 ните податоци во врска со остварувањето на неговите пра
ва според овој закон и доколку е потребно, за таа цел сора
боту ва со други надзорни органи за заштита на личните 
податоци;

(ѓ) ги разгледува поднесените барања од субјектот на личните 
по датоци или од здружение на граѓани во согласност со 
овој закон и го истражува во соодветна мера предметот на 
бара њето, како и во разумен рок го информира подно си
телот за исходот на постапката, особено ако е потребна до
полнител на истрага или координација со друг надзорен 
орган за заш тита на личните податоци;

(е) соработува со други надзорни органи за заштита на лич
ните податоци, вклучително и преку размена на инфор ма
ции и за емна помош, со цел да се обезбеди заштита на 
правата и сло бодите на физичките лица во однос на 
обработката на лични те податоци;

(ж) спроведува истраги во врска со примената на овој закон, 
вк лучувајќи и врз основа на информации добиени од друг 
надзорен орган за заштита на личните податоци или друг 
јавен орган;

(з) го следи соодветниот развој, особено во областа на инфор
ма тичката и комуникациската технологија и трговските 
прак тики, доколку тоа влијае на заштитата на личните 
податоци;

(ѕ) донесува стандардни договорни клаузули наведени во 
чле нот 32 став (7) и членот 50 став (2) точка (в) од овој закон;

(и) воспоставува и одржува листа во врска со барањето за 
про  ценка на влијанието на заштитата на личните подато ци 
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сог ласно членот 39 став (4) на овој закон;

(ј) дава мислење за операциите за обработка на личните 
пода тоци наведени во членот 40 став (2) на овој закон;

(к) го поттикнува изработувањето на кодекси на однесување  
сог  ласно членот 44 на овој закон, како и дава мислење и 
одо брува кодекси на однесување кои обезбедуваат соод
ветни заштитни мерки во согласност со членот 44 став (3) 
на овој закон;

(л) го поттикнува создавањето на механизми за сертифика
ција за заштита на личните податоци и на печати и ознаки 
за заш тита на личните податоци согласно членот 46 на овој 
закон, како и ги одобрува критериумите за сертификација 
во сог ласност со членот 46 став (4) на овој закон;

(љ) кога е применливо, врши периодично преиспитување на 
из дадените сертификати во согласност со членот 46 став (6) 
на овој закон;

(м) ги изготвува и објавува критериумите за акредитација на 
те лото за мониторинг на одобрените кодекси на однесу
вање  во согласност со членот 45 на овој закон и на серти
фи кацио но то тело во согласност со членот 47 на овој закон;

(н) врши акредитација на телото за мониторинг на одобре
ните кодекси на однесување во согласност со членот 45 на 
овој закон и на сертификационото тело во согласност со 
членот 47 на овој закон;

(њ)  издава одобрение за договорните клаузули и одредби на
ве дени во членот 50 став (3) на овој закон;

(о) ги одобрува задолжителните корпоративни правила во 
сог  ласност со членот 51 на овој закон;

(п) воспоставува и одржува евиденција на нарушувањата на 
овој закон, како и на преземените мерки во согласност со 
член 66 став (2) на овој закон и

(р) врши и други задачи поврзани со заштитата на личните 
 по датоци, согласно закон.
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(2) Агенцијата го олеснува поднесувањето на барањата од точ
ката (ѓ) став (1) на овој член, преку мерки како што се: образец за 
под несување на барање, кој може да биде пополнет и по елек
трон ски пат согласно закон, а без да се исклучат и другите 
средства за комуникација.

(3) Извршувањето на задачите од ставот (1) на овој член е бе с
п лат но за субјектот на личните податоци и кога тоа е применли
во, за офицерот за заштита на личните податоци.

(4) Кога барањата се очигледно неосновани или прекумерни, 
особено поради својата повторливост, Агенцијата може да на
плати разумен надоместок врз основа на административните 
трошоци, или да одбие да постапи по барањето. Товарот на до
кажување за очигледно неоснованиот или прекумерниот ка рак
тер на барањето паѓа на Агенцијата.

Членот 65 ги определува обврските на Агенцијата како маке-
донски надзорен орган за заштита на личните податоци, како што е 
разгледување на поднесените барања и јакнење на свесноста на 
јавноста за ризиците, правилата, заштитните мерки и нивните пра-
ва. 

Овој член го утврдува основното начело дека извршувањето на 
задачите на Агенцијата е бесплатно. Само во случај на неосновани 
барања на субјектите на лични податоци, Агенцијата може да нап-
лати разумен надоместок.    

Член 66

Овластувања

(1) Агенцијата ги има следните истражни овластувања:

(а) да нареди на контролорот и на обработувачот и кога е при
менливо, на овластениот претставник на контролорот или 
на обра ботувачот, да ги обезбеди сите информации пот
ребни за извршу вање на своите задачи;

(б) да спроведува истраги во форма на супервизии  за зашти та 
 на личните податоци;



194

(в) да спроведува преиспитување на издадените сертификати 
во согласност со членот 46 став (6) на овој закон;

(г) да го извести контролорот или обработувачот во случаите 
кога се сомнева дека се прекршени одредбите на овој 
закон;

(д) да добие од контролорот и од обработувачот пристап до 
си те лични податоци и до сите информации што му се 
потребни за из вршување на своите задачи;

(ѓ) да добие пристап до сите простории на контролорот и об
ра  ботувачот, вклучувајќи до секоја опрема и средства за 
обра ботка  на лични податоци во согласност со закон.

(2) Агенцијата ги има следните корективни овластувања:

(а) да издава предупредувања до контролорот или обработу
ва чот кога постои веројатност дека планираните опера ции 
на об работка на личните податоци ќе ги  прекршат одред
бите од овој закон;

(б) да издава укажувања до контролорот или до обработу вач
от, кога операциите на обработка на личните податоци ги 
пре кршиле одредбите од овој закон;

(в) да нареди на контролорот или на обработувачот да ги 
испол ни барањата на субјектот на личните податоци за 
остварува ње на правата на субјектот во согласност со овој 
закон;

(г) да нареди на контролорот или на обработувачот да ги усо
гласи операциите на обработка на личните податоци со од
редбите од овој закон, како и според потребите на точно 
оп ределен начин и во точно одреден временски период;

(д) да нареди на контролорот да го извести субјектот на лич
ни те податоци за нарушувањето на безбедноста на лични
те по датоци;

(ѓ) да изрече времено или трајно ограничување, вклучувајќи 
забрана на обработката на личните податоци;



195

(е) да нареди исправка или бришење на личните податоци 
или ограничување на обработката во согласност со члено
вите 20, 21 и 22 на овој закон, како и известување за такви
те активно сти на корисниците на коишто им биле откриени 
личните податоци во согласност со членот 21 став (2) и 
членот 23 на овој закон;

(ж) да го повлече сертификатот или да му нареди на серти фи
кационото тело да го повлече сертификатот издаден во 
сог  ласност со членовите 46 и 47 на овој закон, или да му 
нареди на сертификационото тело да не издава сертифи
кат ако ба рањата за сертификација не се исполнети или 
веќе не се по читуваат;

(з) да поведе прекршочна постапка, согласно овој закон, за
едно со мерките или наместо мерките кои се наведени во 
овој став, во зависност од околностите на секој поедине чен 
случај;

(ѕ) да нареди прекин на преносот на личните податоци на ко
рисникот во друга земја или во меѓународна органи за ција.

(3) Агенцијата ги има следните овластувања во врска со дава
ње одобренија и мислења:

(а) да дава мислења на контролорот во согласност со постап
ка та за претходна консултација според членот 40 на овој 
закон;

(б) по сопствена иницијатива или по барање, да издава мис
лења до Собранието на Република Македонија, Владата на 
Репу блика Македонија или согласно со закон до други ин
ститу ции и тела, како и до јавноста во однос на сите пра
шања поврзани со заштитата на личните податоци;

(в) да дава одобренија за обработка според членот 40 став (5) 
на овој закон;

(г) да дава мислења и да одобрува предлогкодекси на одне
сување во согласност со членот 40 став (3) на овој закон;



196

(д) да ги одобрува критериумите за сертификација во согла 
сност со членот 46 став (4) на овој закон;

(ѓ) да дава позитивно или негативно мислење за исполну ва  ње 
на критериумите за издавање на сертификати во соглас
ност со членот 47 на овој закон;

(е) да донесува стандардни договорни клаузули наведени во 
членот 32 став (7) и членот 50 став (2) точка (в) од овој закон;

(ж) да дава одобрение за договорните клаузули наведени во 
членот 50 став (3) точка (а) од овој закон;

(з) да дава одобрение за управните (административните) до
го  вори наведени во членот 50 став (3) точка (б) од овој 
закон; 

(ѕ) да ги одобрува задолжителните корпоративни правила  во 
согласност со членот 51 на овој закон.

(4) Извршувањето на овластувањата од страна на Агенцијата 
во согласност со овој член подлежат на соодветни заштитни 
мерки, вк лучувајќи ефективна правна заштита и соодветна по
стапка, согла сно закон.

(5) Агенцијата има овластување да ги известува судовите за 
по вредите на одредбите од овој закон, како и според потребите 
да започне или на друг начин да учествува во судски постапки, со 
цел спроведување на одредбите на овој закон.

(6) Начинот на остварување на правата на субјектот на личните 
податоци согласно овој закон се пропишува со подзаконски акт 
донесен од директорот на Агенцијата. 

Членот 66 ги определува овластувањата на Агенцијата. Тука се 
содржани истражните овластувања на надзорниот орган, како и 
корективните овластувања, заедно со овластувањата да поведува 
прекршочни постапки и да започнува судски постапки, да издава 
одобренија и мислења. Ова се темели врз член 28(3) од Директивата 
95/46/EC и врз член 47 од Регулативата (EC) 45/2201, со некои нови 
елементи утврдени со како што е тој утврден со став 5.  
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Агенцијата, како орган за надзор врз заштитата на личните по-
датоци, има истражни и корективни овластувања кои може да ги 
примени доколку контролор или обработувач на податоци извр ши 
повреда на законот.  

Освен што може да истражи одредена жалба поднесена од суб-
јект на личните податоци, надзорниот орган може исто така самиот 
да иницира истраги за да утврди дали контролорот или обра бо-
тувачот постапуваат согласно закон.  

Истражните овластувања на Агенцијата вклучуваат и Агенцијата 
да добие од контролорот и од обработувачот пристап до сите ин-
формации што ѝ се потребни за извршување на своите истражни 
задачи.  

Агенцијата има исто така и овластување да добие пристап до си те 
простории на контролорот и обработувачот, вклучувајќи до секоја 
опрема и средства за обработка на лични податоци. 

Доколку во текот на истрагата Агенцијата открие дека кон тро-
лорот/обработувачот го повредил законот, надзорниот орган има 
овластување за овие повреди да ги извести судските органи.  

Член 67

Односи на Агенцијата co органите на државната власт

(1) Органите на државната власт се должни да ја известат Аген
ци јата за преземените мерки за спроведување на нејзините ба
рања, предлози, мислења, препораки или укажувања во рокот 
што Аген цијата ќе го определи, а најдоцна во рок од 30 дена од 
денот на приемот на барањето доставено од Агенцијата.

(2) Ако органот на државната власт не ја извести Агенцијата 
сог ласно со ставот (1) на овој член или пак нејзините барања, 
предлози, мислења, препораки или укажувања само делумно ги 
прифати или не постапи по истите, Агенцијата со посебен извеш
тај за тоа го ин формира непосредно повисокиот орган, функц ио
нерот кој рако во ди со органот или Собранието на Република 
Македонија, односно Владата на Република Македонија.



198

(3) Собранието на Република Македонија, односно Владата на 
Република Македонија по приемот на посебниот извештај за не
по читување и неспроведување на барањата, предлозите, мисле
њата, препораките или укажувањата на Агенцијата, на седница 
на која задолжително присуствува функционерот или службено
то лице што раководи со органот на државната власт на кој се 
однесува по себниот извештај, расправа и зазема став со предлог
мерки, а за преземените мерки ја известува Агенцијата во рокот 
утврден во посебниот извештај.

Член 67 ја обезбедува законската обврска на сите управни тела 
во јавниот сектор да ја известуваат Агенцијата за преземените ме-
рки за спроведување на мислењата и предлозите на Агенцијата, 
како и сите на сите придружни мерки кои биле преземени. 

Одредбите исто така пропишуваат рокот за вакви известувања  да 
не биде подолг од 30 дена по поднесеното барање. Доколку рокот 
не се испочитува, тоа повлекува правни последици по управните 
тела, кои ги изрекува директно претпоставениот орган – Собра-
нието на Република Македонија, како што е определено со став 2 и 
3 oд членот.  

Член 68

Евиденција на офицери за заштита на личните податоци

(1) Агенцијата води евиденција на офицери за заштита на лич
ните податоци и истата ја објавува на својата вебстраница.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член содржи:

 назив и седиште на контролорот, односно обработувачот;

 име и презиме на офицерот за заштита на личните по
датоци;

 контактподатоци за офицерот за заштита на личните по да
тоци (електронска пошта и телефонски број);

 податоци и рок на важење на сертификатот за обука.
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Оваа одредба утврдува законска обврска на Агенцијата да води 
регистар на сите офицери за заштита на личните податоци (ОЗЛП) и 
истите да ги објавува на веб-страницата на Агенцијата.

Како што констатира Работната група по Членот 29, успешното 
искуство со задолжителното воведување на ОЗЛП во една од земји-
те членки не само што довело до напуштање на централизираниот 
систем на известување и јавниот регистар, туку и придонело за 
развивање на најдобри практики во заштитата и обработката на 
податоци. 

Ова е потврдено од засегнатите страни кои изразиле силна по д-
дршка за ваквиот концепт; и се чинат како клучен елемент за 
демонстрирање на „отчетност“. Оттаму, за Агенцијата ОЗЛП ќе бидат 
специфичната точка за контакт со контролорот/обработувачот. 

Член 69

Обука за заштита на личните податоци

(1) Агенцијата подготвува и спроведува обука за контролори, 
од носно обработувачи, како и за офицери за заштита на личните 
по да тоци при што издава сертификати за обуки, за што води 
евиденција.

(2) Обуките се организираат со цел контролорите, односно об
ра ботувачите да се стекнат со знаења од областа на заштитата на 
лич ните податоци, како и со цел офицерите за заштита на личните 
по датоци да се стекнат со знаења и вештини по однос на практи
ки те и прописите за заштита на личните податоци и со способ
ност да ги извршуваат работите од членот 43 на овој закон.

(3) Распоредот на спроведување на обуките од ставот (1) на 
овој член се објавува на вебстраницата на Агенцијата.

(4) Трошоците за обука од ставот (1) на овој член паѓаат на 
товар на контролорот, обработувачот, односно физичкото лице, а 
се од несуваат на покривање на реалните трошоци потребни за 
спро ведување на обуката.
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(5) На контролорот, обработувачот, односно физичкото лице 
кои учествувале на обуката, Агенцијата им издава сертификат за 
обука.

(6) Сертификатот за обука за офицер за заштита на личните по
датоци е со важност од две години од денот на неговото издавање.  

(7) Директорот на Агенцијата го пропишува начинот на спро ве
дување на обуката од ставот (1) на овој член, формата и содржината 
на образецот за сертификатот за обука за контролорот, обра бо
тувачот, односно офицерот за заштита на личните податоци, како 
и начинот на водењето на евиденција за издадените сертифи ка
ти за обука.

Членот 69 ја утврдува задолжителната обука обезбедена од 
Агенцијата за контролорите и обработувачите, како и за ОЗЛП. 
Целта е да се обезбеди дека тие ќе бидат информирани и ќе посе-
дуваат задоволително знаење за да ги извршуваат своите задачи 
како и да промовираат култура на приватност во полза на субјекти-
те на податоци.   

Обуката е поврзана со трошок кој ќе го покрие контролорот од-
носно обработувачот.  

Агенцијата ќе издава сертификати за таа обука со рок на важност 
од две години од датумот на издавање. 

Директорот на Агенцијата има обврска да го определи начинот 
на спроведување на обуката. Агенцијата ќе објави распоред за обука 
на својата веб-страница. 

Член 70

Годишен извештај за работата на Агенцијата

(1) Агенцијата изготвува годишен извештај за својата работа, 
кој може да вклучува листа на повреди за кои била известена, 
како и за видовите на преземени мерки согласно членот 66 став 
(2) на овој закон. 

(2) Агенцијата го доставува до Собранието на Република Ма ке



201

донија, годишниот извештај од ставот (1) на овој член за прет ход
ната календарска година, најдоцна до крајот на месец март во те
ковната година. 

(3) Годишниот извештај од ставот (1) на овој член, Агенцијата го 
објавува на својата вебстраница.

(4) По потреба и по барање на Собранието на Република Маке
донија, Агенцијата доставува и дополнителни извештаи.

Членот 70 го обврзува надзорниот орган да изготвува годишен 
извештај за активност. Претходно ова се базирало врз член 28(5) од 
Директивата 95/46/EC. Како независно надзорно тело, Агенцијата е 
одговорна само пред македонското Собрание.  

Во годишниот извештај треба да се содржани и нотираните по-
вреди и видовите на мерки кои се преземени како дел од ко-
рективните мерки на Агенцијата. 

Годишниот извештај за активностите во изминатата година ќе се 
достави до македонското Собрание не подоцна од месец март од 
тековната година.        

Член 71

Известување за обработка на лични податоци

(1) Кога при користење на нови технологии за некој вид на об
работка, земајќи ги предвид природата, обемот, контекстот и 
цели те на обработката на лични податоци, постои веројатност 
истата да предизвика висок ризик за правата и слободите на 
физичките лица пред да биде извршена обработката, контролорот 
е должен да ја извести Агенцијата.

(2) Известувањето од ставот (1) на овој член го содржи след
ново: 

1) назив на збирката на лични податоци; 

2)  називот, односно името и презимето и контактподатоци 
на кон  тролорот, доколку е применливо и на сите заеднички 
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контролори, на овластениот претставник на контролорот, 
до колку го има, како и на офицерот за заштита на личните 
по датоци; 

3) цел или цели на обработката; 

4) правна основа за воспоставување збирка на лични по
датоци; 

5) опис на категориите на субјектите на личните податоци и 
на категориите на личните податоци кои се однесуваат на 
нив; 

6) категориите на корисници на кои се, или ќе бидат открие ни 
личните податоци, вклучувајќи корисници во трети земји 
или меѓународни организации; 

7) рок на чување на личните податоци, односно предвидени
те рокови за бришење на различните категории на лични 
по датоци; 

8) пренос на личните податоци во трета земја или меѓународ
на организација и 

9) општ опис со кој ќе се овозможи првична оцена на соод вет
носта на преземените технички и организациски мерки за 
заштита на личните податоци и на нивната обработка.

(3) Агенцијата го одобрува известувањето од ставот (1) на овој 
член по добивање на конфирмациското писмо од контролорот  
за извршеното известување.

(4) Пред секоја промена во врска со обработката на личните 
по датоци контролорот е должен да ја извести Агенцијата во сог
ла сност со ставовите (1) и (2) на овој член во рок од 30 дена од 
денот на промената.

(5) Контролорот нема обврска да ја извести Агенцијата соглас
но ставовите (1) и (2) на овој член, ако: 

 личните податоци се дел од јавно достапни збирки врз 
осно ва на закон; 
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 за збирката на лични податоци претходно е извршена про
цен ка на влијанието на заштитата на личните податоци 
спо ред членот 39 на овој закон;

 збирката на лични податоци се однесува за најмногу до 50 
вра ботени која како единствена збирка ја води контроло
рот или 

 обработката се однесува на лични податоци на членови на 
здруженија на граѓани основани за политички, филозофски, 
верски или синдикални цели.

(6) Контролорот од ставот (5) на овој член е должен да одгово
ри на барањето на субјектот на лични податоци за доставување 
на податоците од ставот (2) точки 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) и 8) на овој 
член во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето.

(7) Агенцијата воспоставува и јавно објавува листа на видовите 
операции на обработка, за кои ќе се бара известување за обработ
ка на лични податоци во согласност со ставот (1) на овој член.

(8) Агенцијата води електронска евиденција на збирки на лич
ни податоци со висок ризик во која се содржани податоците од 
из вестувањата примени во согласност со одредбите на овој член.

(9) Евиденцијата од ставот (8) на овој член се ажурира по 
прие м от на известување од страна на контролорот.

(10) Директорот на Агенцијата ги пропишува формата и содр
жи ната на образецот на известувањето, начинот на известувањето 
од ставот (1) на овој член, како и формата и содржината на 
евиденци јата од ставот (8) на овој член.

Заедно со обврската на контролорот односно обработувачот да 
спроведе оценка на влијанието на ризикот по безбедноста и да 
спроведе соодветни безбедносни мерки, овој член го обврзува 
контролорот односно обработувачот да ја извести Агенцијата за се-
кој случај кога, поради специфични околности на обработка на 
личните податоци или поради нивната природа, може да дојде до 
повисок ризик по правата и слободите на лицата. 
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Известувањето треба да се достави пред обработката на таквите 
лични податоци и пред евентуалните измени поврзани со об ра-
ботката.  

Членот ги определува елементите кои треба да бидат содржани 
во известувањето.  

Сепак, во некои конкретни случаи не е неопходно да се доставу-
ва вакво известување до Агенцијата. Тие се определени во член 5 од 
членот. Сепак, во вакви услови ќе има конкретен рок од 15 дена по 
доставување на барањето на субјектот на податоци.  

Со цел да се олесни процесот на известување, Агенцијата ќе де-
финира и објави список на видови на операции за кои ќе биде 
потребно известување. Директорот на Агенцијата ќе го пропише 
образецот за формата и содржината и начинот на известувањето.  

Дополнително, агенцијата има овластување да води електронско 
досие на збирки на лични податоци со висок ризик во кое се со-
држани податоците од добиените известувања. Досиејата се пред-
мет на ажурирање. 

 

3. Соработка и меѓународна правна помош
 
Член 72

Соработка

(1) Агенцијата соработува со други надзорни органи за зашти
та на личните податоци во согласност со овој закон со цел да се 
обезбеди заштита на правата и слободите на физичките лица во 
однос на обработката на личните податоци. Агенцијата и засег
нати те надзорни органи за заштита на личните податоци ги раз
мену ва ат меѓусебно сите релевантни информации по електрон
ски пат, не исклучувајќи и други средства за кореспонденција, а 
со примена  на соодветни технички и организациски мерки за 
обез бедување тај ност и заштита на обработката на личните 
податоци.
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(2) Агенцијата може да побара во секое време од други надзор
ни органи за заштита на личните податоци да обезбедат заемна 
по мош во согласност со членот 73 на овој закон, како и може да 
спроведу ва заеднички операции во согласност со членот 74 на 
овој закон, осо бено за вршење истраги или следење на спро
ведувањето на мер ките во врска со контролор или обработувач, 
основан надвор од границите на Република Македонија.

Овој член ја воведува законската обврска на соработка со други-
те надлежни органи. Целта е да се зајакне соработката и заемната 
помош помеѓу надлежните органи за заштита на личните податоци. 

Соработката ќе овозможи Агенцијата да биде во тек со најдобри-
те практики во областа на заштитата на лични податоци како и за 
научените лекции од другите органи, во врска со практики кои 
треба да ги избегнуваат.

Член 73

Заемна помош

(1) Агенцијата и другите надзорни органи за заштита на лични
те податоци меѓусебно си обезбедуваат релевантни информа ции 
и заемна помош, со цел доследна примена и спроведување на 
овој закон, како и за воспоставување на мерки за ефективна ме
ѓусебна соработка. Заемната помош, особено опфаќа барања за 
информа ции и мерки за надзор, како што се барања за спрове
дување на претходни одобрувања и консултации, инспекции и 
истраги.

(2) Агенцијата ги презема сите соодветни мерки кои се потреб
ни за да се одговори на барањата на друг надзорен орган за 
заштита на личните податоци, без непотребно одлагање и не по
долго од еден месец од денот на приемот на барањето. Таквите 
мерки, особено може да вклучуваат пренос на релевантни ин
формации за спро ве дување на истрага.

(3) Барањата за помош ги содржат сите потребни информа ции, 
вклучувајќи ги целта и причините за барањето. Разменетите ин
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формации се користат единствено за целите за кои се побарани.

(4) Агенцијата ако прими барање за заемна помош, не може да 
одбие да постапи по барањето, освен во случаи кога:

(а) не е надлежна за предметот на барањето или за мерките 
кои што се бараат да ги преземе или

(б) исполнувањето на барањето би било спротивно на закон.

(5) Агенцијата го информира засегнатиот надзорен орган за 
заш тита на личните податоци кој поднел барање за заемна по
мош за резултатите или, во зависност од случајот, за текот на 
преземените мерки за исполнување на барањето. Агенцијата ги 
наведува при чи ните во случај на одбивање на барањето според 
ставот (4) на овој член.

(6) Агенцијата, по правило ги обезбедува информациите поба
рани од другите надзорни органи за заштита на личните пода
тоци, по електронски пат, не исклучувајќи и други средства за 
коре спон денција, а со примена на соодветни технички и орга ни
заци ски мер ки за обезбедување тајност и заштита на обработ
ката на личните податоци.

(7) Агенцијата нема да наплатува за активностите кои ги пре
зела како одговор на барањето за заемна помош. Агенцијата со 
над зор ните органи за заштита на личните податоци може да по
стигне до говор во врска со правилата за обезбедување на за емен 
надоме сток за конкретни трошоци поврзани со обез бе ду вање на 
заемна помош во вонредни околности.

Во овој член се воведуваат експлицитните правила во поглед на 
задолжителната заемна помош, вклучувајќи ги и условите кога може 
да се одбие барањето за заемна помош од друг надзорен орган. Ова 
се темели врз член 28 (6), втор потстав од директивата 95/46/EC. 

ПРИМЕР

Во октомври 2015,  CJEU ја изрече својата пресуда во предметот 
Weltimmo v Nemzeti (предмет C-230/14). CJEU пресуди дека секој 
над лежен орган за личните податоци основан од земја членка мора 
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да биде усогласен со директивата која ќе важи на целата територија 
на земјата членка. Последователно на ова, секој орган има над-
лежност да разгледува барања доставени од субјекти во врска со 
заштитата на нивните права и слободи во поглед на обработка на 
личните податоци, дури и кога обработката се одвива согласно за-
конот на друга земја членка. Сепак, дури и во вториов случај, не ма 
пречка да не се извршуваат овластувањата на надлежниот орган во 
земјата членка согласно територијалниот суверенитет на таа земја 
членка, со тоа што надлежниот орган не може да изрекува казни 
надвор од територијата на сопствената земја. 

Согласно ОРЗЛП, овој механизам е ревидиран од механизмот за 
воедначеност  (поглавје 15).

Сепак, ова сè уште не се однесува на Република Македонија, 
бидејќи таа сè уште не е членка на ЕУ. 

Член 74

Заеднички операции

(1) Агенцијата може да спроведува заеднички операции со 
други надзорни органи за заштита на личните податоци, вк лу
чувајќи за еднички истраги и заеднички мерки за постапување, 
во кои уче ствуваат членови или вработени на надзорните органи 
кои спро ведуваат заедничка операција.

(2) Агенцијата може да обезбеди овластувања, вклучувајќи 
ист ражни овластувања, на членови или вработени на засегна
тиот над зорен орган за заштита на личните податоци вклучен во 
заедни чките операции согласно закон. Овие овластувања за 
истрага мо ж ат да се вршат само под раководство и во присуство 
на вработени во Агенцијата. Членовите или вработените на 
засегнатиот надзорен орган за заштита на личните податоци кои 
учествуваат во заед нич ките операции подлежат на правото на 
Република Македонија.

(3) За спроведување на заедничките операции со другите над
зорни органи за заштита на личните податоци Агенцијата може 
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да склучи меморандуми за соработка заради спроведување на 
од редбите од овој закон.

Член 75 определува можност да се вршат заеднички операции  
со други надзорни органи за заштита на личните податоци. И оваа 
одредба е вметната од член 17 на одлуката на советот 2008/615/JHA, 
вклучувајќи го правото на надзорните органи да учествуваат во 
таквите операции. Слични одредби постојат во Конвенцијата 108 за 
заштита на лицата во врска со автоматска обработка на личните 
податоци на Советот на Европа. Конвенцијата беше ратификувана 
од Собранието на Македонија на 26 јануари 2005.

Член 75

Итна постапка

Во исклучителни околности, кога Агенцијата смета дека по стои 
итна потреба да се дејствува за заштита на правата и слободи те 
на субјектите на личните податоци може веднаш да донесе при
време ни мерки кои водат до правни последици на територијата 
на Репу блика Македонија, со одреден рок на важење кој не над
минува три месеци, сметајќи од денот на донесувањето на при
времените мерки. Агенцијата веднаш ги известува другите за
сегнати надзорни орга ни за заштита на личните податоци за 
пре земените мерки и причи ни те за нивното донесување.

Членот 76 ѝ обезбедува можност на Агенцијата да реагира за од-
редени околности кои имаат итна потреба за дополнителни при-
времени мерки кои водат до правни последици на територијата на 
Република Македонија. Тие ќе имаат определен рок на важење сог-
ласно постојните услови и без одлагање ќе им се соопштат на сите 
засегнати страни.

Во прилог следува општа анализа на законот, во споредба со 
Директивата, ОРЗЛП и влијанието. 

Сепак, некои од правата не се определени со овој закон, како што 
е олеснетиот пристап на субјектот со унифицирана процедура (one 
stop shop) како и „механизмот на воедначеност“.  
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Тема/Прашање
 

Обврски на над леж-
ните органи
Надлежните органи 
за заштита на лич ни-
те податоци се задол-
жени за спрове ду ва-
ње на законот на 
на  ционално ниво, и 
за давање упатства за 
толкување на истите.
 
Надлежност
Секој орган е надле-
жен, согласно дома-
ш ното право, на на-
ци о нално ниво.
Овла стувањата во 
сми сла на надлеж-
ност и санкцио нира-
ње се во голема мера 
ограничени на тери-
торијата на соп стве-
ната земја членка. 
 
Независност 
Надлежните органи 
мо ра да се  слободни 
од секакви надворе-
шни влијанија, вклу-
чу вајќи контрола од 
извршната власт. 
 
Основање и назна-
чување на над ле-
жен орган
За да се гарантира 
де ка надлежен орган 
ќе го применува пра-
вото на ЕУ за ЗЛП на 
воедначен и непри-
страсен начин, мора 
да се исполнат одре-
дени минимални ба-
рања во поглед на 
нивното основање и 
назначување. 

Директивата 

 
Член 28
Секоја земја членка 
има обврска да наз-
начи еден или пове-
ќе надлежни органи 
да ја спроведуваат 
Ди  рек  тивата и да ги 
заш ти тат правата и 
сло бо дите на по ед-
инците.
 
Член 28
Секој надлежен ор ган 
има надзор врз ак-
тив  ностите на об ра-
бот ка кои се одвиваат 
на територијата само 
на сопствената земја 
членка. 
 
Член 28(1)
Секој надлежен ор-
ган мора да дејству ва 
целосно  независно 
во извршување на 
соп ствените функ-
ции. 
 
Член 28
Секој надлежен ор-
ган мора:
• Да ги има вешти ни-
те и искуството пот-
ребни да се извршува 
улогата; и
• Да биде обврзан на 
чување на деловните 
тајни.
 
Не е применливо 
Директивата не про-
пишува механизам за 
ваква унифицирана 
( O n e - S t o p - S h o p ) 
процедура. Како ре-
зултат на ова, често 
една иста орга ни за-
ција добива различ-

ОРЗЛП

Рец. 117; член 51
Секоја земја членка 
има обврска да наз-
начи еден или повеќе 
надлежни органи да 
ја спроведуваат Регу-
ла тивата и да ги заш-
титуваат правата и 
сло бодите на физич-
ките лица. 

Рец. 124; 
Член 51, 55, 56
Секој надлежен ор  -
ган може да ги из  вр-
шува своите ов лас ту-
вања на те  ри    т орија 
на соп  ствената земја 
член ка, но согласно 
уни   фи  цираната про   
цедура „OneStop
Shop“ (види подолу), 
регулаторните деј с-
твија на над леж ни -
от орган мо же да 
вли јаат врз обра-
бот   ката која се слу-
чува во други земји 
член ки.

 
Рец.117, 118 & 121; 
Член 52
Секој надлежен ор-
ган мора да дејству-
ва целосно неза вис-
но во извршување 
на сопствените фу-
нк ции. 

 
Рец. 121;  
Член 53-54
Секој надлежен ор-
ган мора:
• Да биде основан 
пре ку транс парент-
на процедура;
• Да ги има вештини-
те и искуствата кои се 

Влијание

Нема значителна пр-
о     мена кај основ ните 
улоги и обврски на 
надлежните орга ни. 
Организациите мо  ж-
ат во голема ме ра да 
се потпираат на нив-
ното сегашно ис ку с-
тво од работата на 
надлежните ор га ни. 

 
Организациите кои 
ра  ботат во повеќе 
зе м  ји членки ќе се 
со  очат со нови пре-
дизвици во нивното 
ра ботење со надлеж-
ните органи. 

 
Нема да има големо 
влијание врз органи-
зациите кои работат 
само во една земја 
член  ка, и кои само ги 
обработуваат лич ни-
те податоци на др-
жав јани на истата.

 
ОРЗЛП во основа ги 
повторува барањата 
утврдени во Дирек-
ти  вата, иако со по ве-
ќе детали. 

 
Измените во ОРЗЛП 
малку ќе влијаат врз 
организациите кои 
вр  шат стопански деј-
ности. 

 
Во теорија, унифи-
ци раната процедура 
(One-Stop-Shop) ќе 
до  несе поголема во-
ед наченост и поу-
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 Унифицирана про-
це дура (Оne-Stop-
Shop)
Овој концепт се  сре-
ќава во други об ла-
сти на регулаторни 
одредби (пр. кај стан-
дардите на тргу ва-
ње). Целта е да се 
обез беди единствен 
униформиран про цес 
на одлучување во 
окол ности во кои по-
веќе регулатори има-
ат обврски за регу ли-
рање на  актив ности 
кои ги извршува иста 
организација во раз-
лични земји членки. 
WP29 издаде Упат-
ства за примерните 
надлежни органи 
(WP 244) (the "Lead 
DPA Guidelines") кои 
појаснуваат допол ни -
телно како да се оп-
редели кој надлежен 
орган e примарниот 
надлежен орган на 
некој контролор.
 
Задачи на над леж-
ните  органи
Од надлежните орга-
ни се бара да извр-
шуваат одредени за-
дачи, вклучително 
надзор врз правото 
на ЕУ за заштита на 
личните податоци.
 
Овластувања на 
над лежните органи
Секој надлежен ор-
ган има овластување 
да ги спроведува за-
коните за заштита на 
личните податоци на 
национално ниво.

ни решенија од раз-
лични надлежни 
ор  гани во повеќе 
земји членки.
 
Член 28(4)
Задачите на над леж-
ниот орган вклу чу-
ваат обврски за: 
 следење и спрове-
дување на Дирек ти-
вата (онака како што 
е имплементирана 
со  г  ласно законите на 
земјата членка); и
 да одлучува по ба-
рања доставени од 
субјекти или нивни 
претставници и да ги 
информира субјек-
ти те за исходот на 
нивните барања.
 
Член 28(3)
Секој надлежен ор-
ган е овластен да вр-
ши надзор врз актив-
ностите на об     ра ботка 
само на територијата 
на својата земја член-
ка.
 
Член 28(5)
Секој надлежен ор-
ган мора на редовни 
интервали да из гот ви 
извештај за своите 
ак  тивности. Истиот 
мо ра да биде дос та-
пен за јавноста. 
 
Член 29
WP29 е сочинет од 
претставници на над-
лежните органи од 
се   која земја членка. 
Неговата основна 
фун  кција е да дава 
совети за правил но-
то толкување и при-
мена на правото на 
ЕУ за ЗЛП.

потребни за извр шу-
вање на задачите; и
• Да биде обврзан на 
чување на делов ни-
те тајни.

 
Рец. 124-128; 
Член 55-56; 
Упатства на WP29 
за примарниот над -
ле ж ен орган 
Потребно е да се оп-
редели кој надлежен 
орган ќе биде во деч-
ки кога контролор от 
или обработувачот 
ос  нован во земја 
членка на ЕУ обра-
бо тува лични по-
датоци во повеќе 
земји (ка ко што е 
дефинирано во член 
4(23) од ОРЗЛП). 
Доколку кон тро ло р-
от основал субјекти 
во повеќе земји член-
 ки, надлежниот ор-
ган за неговиот „гла-
вен субјект“ (пр. каде 
се донесуваат глав-
ни те одлуки во врска 
со обработката) ќе 
би  де примарниот  
над   лежен орган.
Овој примарен над-
ле жен орган ќе има 
овластување да го 
ре гулира работе-
ње  то на тој кон тро-
лор во сите земји 
член ки (доколку ак-
тив но с ти те на об ра-
ботка вклу чуваат 
пре   ку  гра  нична обра-
ботка на податоците).
Не е дозволено орга-
ни зациите сами да го 
бираат надлежниот 
орган, и органи заци-
ите треба да се во 
состојба да образ ло-
жат зошто тврдат де-
ка одреден субјект е 

ни     формна примена 
на правото на ЕУ за 
ЗЛП, затоа што орга-
низа цијата главно ќе 
со ра ботува со еди  н-
с твен прима рен на д -
лежен орган.

 
Иако упатствата за 
примарен надлежен 
орган охрабруваат 
не  формална сора-
бот ка помеѓу при-
мар ниот и другите 
над  лежни органи да 
дојдат со заемно 
при  фатливи насоки 
на дејствување, во 
прак са останува да 
се види дали над-
леж ните органи ќе го 
применат ова и ќе се 
воздржат од обиди 
да регулираат орга-
ни зации кои се пред-
мет на надлежност 
на друг орган.

 
Задачите на над леж-
ните органи се зна-
чи телно поопшто де-
фи нирани во ОРЗЛП 
отколку во Дирек ти-
вата. Сепак, во најго-
лемиот број случаи, 
овие измени прак-
тич но ќе направат 
ма ла разлика по ор-
га низациите кои вр-
шат стопански деј-
ности.

 
Овластувањата на 
над лежните органи 
во голема мера оста-
нуваат исти. На прак-
тично ниво, веро јат-
но е дека и понатаму 
ќе има одредени ва-
ријации помеѓу пр ак-
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Извештај за актив-
но стите
За да се обезбеди 
пра  вичност и транс-
па рентност, надлеж-
ниот орган има об-
вр ска да изготвува и 
објавува редовни из-
вештаи со инфор ма-
ции за своите актив-
ности. 
 
Координација на 
над  лежен орган на 
ниво на ЕУ
Во принцип, надлеж-
ните органи се сре-
ќаваат за да се дого-
ворат за  најважните 
прашања и да раз ме-
нат совети за пра-
вил но толкување на 
правото на ЕУ за заш-
тита на личните по да-
тоци. Иако овие со -
ве ти не се правно 
об врзувачки, често 
се индикатор за по-
зицијата и поли ти ки-
те кои ги спрове-
дуваат одредени 
надлежни органи во 
своите земји. 
 
Соработка на над-
леж ните органи
Со цел правото на ЕУ 
да се применува во-
едначено, во сите 
зем ји членки, важно 
е надлежните органи 
меѓусебно да со ра-
бо туваат (види пог-
лавје 15).

 Член 29
Надлежен орган има 
обврска да сора бо-
ту ва до оној степен 
до кој е потребно да 
се спроведуваат за-
коните на ЕУ за ЗЛП.
 
Не е применливо
Во Директивата не е 
содржан формален 
механизам со кој ќе 
се обезбеди одлу ки-
те на надлежниот ор-
ган да бидат воед-
начени. 
Како ре зул тат на ова, 
понекогаш се слу чу-
ва надлежните ор-
гани различно да се 
произнесат по ис то-
то прашање.

главен субјект, зе мај-
ќи ги предвид след-
ниве фактори:
 каде се донесуваат 
одлуки за обра бот-
ката;
 каде лежи овласту-
вањето за спрове ду-
вање на истите;
 каде се наоѓа суб-
јектот кој има одго-
вор ност за доне су-
вање одлуки во 
од  нос на обработ ка-
та;
 каде субјектот ги 
има регистрирано 
сво ите корпора тив-
ни лица.

 
Рец. 122, 123; 
Член 55, 57
Задачите на надлеж-
ниот орган вклучу ва-
ат обврски за:
 следење и спрове-
дување на приме на-
та на ОРЗЛП;
 јакнење на свес-
но ста за ризиците, 
пра ви л ата, зашти т-
ните ме ханизми и 
правата кои се од-
несуваат на лич ни-
те податоци (по себ-
но во однос на 
де ца та);
 да ги советува на-
ционалните и вла-
ди  ните институции 
за примената на 
ОРЗЛП;
 да одлучува по ба-
рања доставени од 
субјекти или нив ни 
претставници и да ги 
информираат субјек-
тите за исходот на 
нив ните барања;
 да воведат обвр-
ска за оценка на 
вли ја нието;

тичните овла сту ва ња 
за спроведување на 
законот кои му се на 
располагање на над-
лежниот орган, по-
ра  ди варијации во 
раз личните закони 
на земјите членки. 

 
ОРЗЛП во основа ги 
повторува барањата 
утврдени во Дирек-
тивата.
 
Всушност, EDPB ја за-
менува WP29 и ги 
пре зема нејзините 
фу н кции. 
Сепак, оста нува неја-
сен степенот до кој 
EDPB ќе игра активна 
улога во процесот на 
спроведување на 
законот. 

 
Во случаи кога се 
води истрага против 
некои организации 
во повеќе земји чл-
ен ки, преку овие из-
мени,  процесот на 
ис трагата ќе се олес-
ни многу повеќе.

 
Во повеќето други 
случаи, овие измени 
немаат практично 
вли јание врз органи-
зациите.

 
За сите организа ции 
кои дејствуваат во 
по  веќе земји член ки, 
механизмот на воед-
наченост е пози ти в-
ен напредок, би  деј  ќи 
треба да ре   зул ти ра 
со пово ед начена 
при   мена на правото 
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Механизам за во-
ед   наченост  
Една од најголемите 
потешкотии со која 
се соочуваат орга ни-
зациите во однос на 
надлежниот орган е 
невоедначената при-
рода на одлуките кои 
се донесуваат на на-
ционално ниво.

 да охрабрат соз-
да вање на кодекси 
на од несување и да 
ги ре ви дираат сер-
ти  фи  катите (види 
поглавје 12);
 да овластуваат 
мо   дели на клаузу-
ли и за дол жителни 
кор    по  ративни пра-
вила (види поглавје 
13);
 да води еви ден-
ција за изречените 
сан к ции и казнени 
мерки (види пог-
лавје 16); и
 да извршуваат 
„се какви други за-
да чи поврзани со 
за ш ти та та на лич-
ните пода тоци“.

 
Рец. 129; Член 58
Секој надлежен ор-
ган има овластување 
да врши надзор врз 
спроведување на 
ОРЗЛП, да истражува 
повреди на истата и 
да поведува судски 
постапки онаму каде 
е неопходно.

 
Art.59
Секој надлежен ор-
ган мора на редовни 
интервали да из гот-
ви извештај за своите 
активности. Истиот 
мора да биде до ста-
пен за јавноста.

 
Член  51(3), 68-76
EDPB е сочинето од 
претставници на над-
лежниот орган од 
секоја земја членка. 
Тој нуди совети, но 
пре зема и активна 
уло га за спрове ду-
вање на правото за 

на ЕУ за ЗЛП во опе-
рациите на обра бот-
ка на таа орга низа-
ција.
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за штита на личните 
податоци на ниво 
на ЕУ. Во случаи кога 
е наименуван повеќе 
од еден надлежен ор-
ган во земјата членка 
(пр. во Германија во 
секоја сојузна држа-
ва има по еден над-
лежен орган) земјата 
членка назначува ед-
ен претставник во 
EDPB.

 
Рец. 133, 134; 
Член 61-62
Од надлежните ор-
гани се бара да сора-
ботуваат и да  пру жа-
ат  заемна помош.
Tие исто така има -
ат фор мално закон-
ско овластување да 
вр шат заеднички 
опе  ра ции.

 
Рец. 135-138; Член. 
4(23), 56, 63-67
Кога организациите 
се вклучени во обра-
ботка на податоците 
во други земји (т.е. 
обработка која вли-
јае врз субјекти во 
повеќе земји), над-
ле жниот орган кој 
сака да преземе 
деј ствие ќе мора да 
се кон су л тира со 
дру гиот за сег нат 
над лежен ор ган за 
да се обезбе ди во-
ед наченост во   при-
мената на ОРЗЛП. 
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VII. ПОСЕБНИ ОПЕРАЦИИ НА ОБРА
БОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 76

Обработка и слобода на изразување и информирање

(1) Во однос на обработката извршена за новинарски цели или 
за целите на академско, уметничко или литературно изразување, 
од редбите од глава II (начела), глава III (права на субјектот на 
лични те податоци), глава IV (контролор и обработувач), глава V 
(пренос на лични податоци) и глава VI (Агенција за заштита на 
личните по да тоци), како и одредбите од оваа глава на овој закон, 
може да се исклучат или да се отстапи од нив, доколку тоа е 
потребно заради балансирање на правото на заштита на лични те 
податоци со сло бодата на изразување и информирање.

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член, особено се применува 
во однос на обработката на личните податоци во аудиовизуел
ната област и во новинските архиви (news archives), како и во биб
ли отеките со печатени изданија (press libraries).

(3) Одредбите од овој закон нема да се применуваат врз обра
бот ката на личните податоци што се врши за новинарски цели, 
са мо во случај ако јавниот интерес преовладува над приватниот 
интерес на субјектот на лични податоци.

(4) При процесот на балансирање на правото на заштита на 
лич ните податоци со слободата на изразување и информирање 
се земаат предвид следните критериуми: 

 природата на личните податоци;

 околности под кои се добиени личните податоци;

 влијанието на објавената информација кон дискусијата за 
јавниот интерес;

 колку е познато засегнатото физичко лице и кој е предмет
от на информацијата;
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 претходно поведение на засегнатото физичко лице;

 претходна согласност на засегнатото физичко лице;

 содржината, формата и последиците од објавувањето на 
информацијата.

Целта на оваа одредба е да се утврдат критериумите за обезбе ду-
вање рамнотежа помеѓу правото за заштита на личните податоци и 
другите јавни интереси, како што е слободата на изразување. Ба-
раната рамнотежа може да се пронајде со користење на начелото 
на сразмерност, кое ќе помогне да се обезбеди остварување на 
двете права.  

Слободата на изразување и информирање може да се ма ни-
фестира преку различни комуникациски канали:

• новинарство;

• академско-уметнички израз;

• слобода на изразување и информирање;

• обработката на личните податоци во аудиовизуелната област;

• новински архиви;

• печатени изданија.

Нормално, правилата за обработка на личните податоци се од-
несуваат на сите претходно споменати димензии на слободата на 
изразување и информирање. Сепак, свесен дека правото на зашти  та 
на личните податоци не е апсолутно право, законодавецот воведува 
одредени отстапки од начелата за заштита на личните податоци, 
обврската на контролорите и правата на субјектите на личните по-
датоци како и надлежностите на Агенцијата, онака како што смета 
дека е потребно за да овозможи целосно остварување на слобода  та 
на изразување и информирање. Сепак, одредбите од овој закон 
може да не се однесуваат на обработка спроведена за новинарски 
цели само во случаи кога јавниот интерес преовладува над личниот 
интерес на субјектот на личните податоци. Тие се препорачуваат кај 
поимите поврзани за слободата на информирање и изразување, 
како што е новинарството. 
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При спроведување на тестот на рамнотежа помеѓу двете права, 
законот востановува конкретни критериуми и сите тие треба да се 
земат предвид од релевантните контролори кои имаат обврски во 
двете полиња. 

Член 77

Обработка и јавен пристап до службени документи

Орган на државната власт или правно лице кое врши јавни ов
ла стувања може да открие лични податоци од службените до ку
менти кои ги поседува, со цел спроведување на задача од јавен 
интерес согласно закон, при што се балансира јавниот пристап   
до службени документи со правото на заштита на личните по да
тоци во соглас ност со овој закон.  

Оваа одредба дозволува да се земе предвид начелото на јавен 
пристап до службени документи кога се применуваат правилата за 
заштита на личните податоци. Јавниот пристап до службени до ку-
менти вообичаено се смета дека е во интерес на јавноста доколку 
тој интерес е определен како таков во посебен закон. Упатувањето 
кон органите и телата на јавната власт во тој контекст ги вклучува 
сите оние кои се покриени со Законот за слободен пристап до јавни 
информации.

Член 78

Обработка на матичен број на граѓанинот

(1) Матичниот број на граѓанинот може да се обработува само: 

 по претходна изречна согласност на субјектот на лични 
податоци; 

 за остварување на со закон утврдени права или обврски на 
субјектот на лични податоци или контролорот и 

 во други случаи утврдени со закон.

(2) Контролорот или обработувачот е должен да води сметка 
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матичниот број на граѓанинот да не биде непотребно видлив, пе
чатен или преземен од збирка на лични податоци. 

Членот 78 ги пропишува правните основи за обработување на 
матичниот број на граѓаните. Обработката е дозволена само во три 
случаи – со претходна дозвола на субјектот на личните податоци, за 
остварување на со закон утврдени права или обврски на субјектот 
на лични податоци или контролорот, или кога ваквата обработка е 
утврдена со посебен закон. 

Сепак, законодавецот пропишал одредени заштитни мерки за 
правата и слободите на субјектот на лични податоци со тоа што ќе го 
обврзе контролорот да се погрижи обработката да биде спроведе-
на на начин со кој матичниот број на граѓанинот нема да биде не-
потребно видлив, печатен или преземен од збирката на лични по-
датоци. Целта на овие заштитни мерки е да се спречи секакво 
от кривање на матичниот број пред трети неовластени страни. 

Член 79

Претходно одобрение

(1) Само по претходно добиено одобрение од страна на Аген
цијата се врши обработка на следниве лични податоци:

 податоци во врска со расното или етничко потекло на суб
јектот на лични податоци;

 генетски податоци, освен ако обработката на податоците 
не се врши од страна на стручни лица за потребите на пре
вен тивна медицина, медицинска дијагноза или нега и те
рапија на субјектот на лични податоци и 

 биометриски податоци.

(2) Одобрението од ставот (1) на овој член е потребно и во слу
ч ај кога обработката на личните податоци се врши согласно со 
членот 13 став (2) точка 1) на овој закон.

(3) Одобрението од став (1) на овој член е потребно и во случај 
кога се врши системска и обемна обработка на матичниот број на 
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граѓанинот според член 78 став (1) алинеја 1 на овој закон.    

(4) Одобрението од ставот (1) на овој член не е потребно во 
слу чај кога обработката на личните податоци е утврдена со закон.

(5) Директорот на Агенцијата ја пропишува формата и содр жи
ната на образецот на барањето за добивање на одобрение од ста
вот (1) на овој член.

(6) За случаите од ставот (1) на овој член, Агенцијата одлучува 
со решение во рок од 90 дена од денот на приемот на барањето 
за добивање на одобрение.

(7) Против решението на Агенцијата може да се поднесе тужба 
за поведување на управен спор до надлежниот суд, во рок од 30 
дена од денот на приемот на решението. 

Оваа одредба внесува заштитни мерки во случај на обработка  на 
одредени посебни категории на лични податоци - податоци за ра-
сното или етничкото потекло на субјектот на лични податоци, ге-
нетски и биометриски податоци или матичниот број на граѓанинот, 
доколку е предмет на системска или обемна обработка само врз 
база на претходна согласност на субјектот на лични податоци. Заш-
титните мерки се во форма на претходно одобрение од Агенцијата 
за обработка на истите. Вакво одобрение е потребно независно од 
тоа дали е дадена изречна согласност на субјектот на личните 
податоци или не, кое вообичаено се смета за одделна законска 
основа за обработка на овие податоци. 

Претходното одобрение не е потребно доколку законската ос-
нова за обработката произлегува од законот. Агенцијата е овласте-
на да го издаде одобрението во рок од 90 дена од приемот на ба-
рањето. Против одлуката на Агенцијата може да се поднесе тужба. 
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Член 80

Обработка во контекст на вработувањето

(1) Со закон или со колективни договори може да се предвидат 
повеќе специфични правила за да се обезбеди заштита на права
та и слободите во однос на обработката на личните податоци во 
кон текст на вработувањето, особено за целите на вработување, 
испол нувањето на договорот за вработување, вклучувајќи извр
шување на обврските утврдени со закон или со колективни 
договори, управувањето, планирањето и организацијата на ра
ботата, еднак воста и различноста на работното место, здравјето 
и безбедноста при работа, заштита на имотот на работодавачот 
или на потро шу вачите за целите на остварување и користење на 
индивидуална или колективна основа на правата и бенефици ите 
од вработувањето, а исто така и за целите на престанокот на 
работниот однос.

(2) Правилата од ставот (1) на овој член вклучуваат соодветни  
и конкретни мерки за заштита на човековото достоинство, леги
тим ните интереси и фундаменталните права на субјектот на лич
ните податоци, особено во однос на транспарентноста на обра
ботката, преносот на личните податоци во рамките на група на 
правни лица или група на правни лица кои вршат заедничка 
економска дејност.

(3) Агенцијата дава мислење за тоа дали специфичните пра
вила предвидени во законот или колективните договори од 
ставот (1)  на овој член се усогласени со овој закон. 

Потребата за специфични правила за заштита на личните пода-
тоци во контекст на вработувањето произлегува од фактот што 
стра ните во работниот однос не се еднакви. Понатаму, контроло-
рите на податоци имаат многу обврски поврзани со собирање на 
податоци за вработените, нивно чување и откривање на трети 
страни. Законот не прави разлика помеѓу работа во јавниот сектор 
и договор за работа - и двете се покриени со терминот „контекст на 
вработувањето“. 
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Членот 80 определува можност за воспоставување на конкретни 
правила и барања за обработка на личните податоци, кои може да 
се однесуваат или да упатуваат на одредени аспекти на контекстот 
на вработувањето - почнувајќи од фазата на вработување до 
прекинување на работниот однос. 

При воспоставување на конкретни правила за обработка на 
лични податоци во контекст на вработувањето, законодавецот/ре-
гулаторот или работодавачите ќе се обидат да изнајдат правичен 
баланс помеѓу човековото достоинство и темелните права на по-
единците (на вработените или кандидатите за вработување) и ле-
гитимните интереси на контролорите (работодавачите). За да се 
гарантира постоењето на ваква рамнотежа, Агенцијата е овласте на 
да издаде мислење за тоа дали посебните правила определени со 
посебен закон и колективни договори се усогласени со Законот за 
заштита на личните податоци.

Член 81

Заштитни мерки и отстапувања поврзани со обработката за 
це  лите на архивирање од јавен интерес, за научни или историс ки 
истражувања или за статистички цели

(1) При обработката за цели на архивирање од јавен интерес, 
за научни или историски истражувања или за статистички цели, 
кон тролорот е должен да примени соодветни заштитни мерки за 
правата и слободите на субјектот на личните податоци во соглас
ност со овој закон. Овие заштитни мерки обезбедуваат приме
нува ње на технички и организациски мерки, особено во однос на 
по читувањето на начелото на обработка на минимален обем на 
по датоци. Овие мерки може да вклучуваат псевдонимизација 
под услов, наведените цели да може да се постигнат на ваков 
начин. Кога наведените цели може да се постигнат преку по на
тамошна обработка, којашто не дозволува идентификација на 
субјектите на лични податоци, тие цели се постигнати на тој 
начин.
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(2) Кога личните податоци се обработуваат за научни или ис то
риски истражувања или за статистички цели, со закон можат да 
се предвидат отстапувања од правата наведени во членовите 19, 
20, 22 и 25 од овој закон, во согласност со условите и заштитните 
мерки наведени во ставот (1) на овој член, до степен до кој постои 
веро јатност овие права да го направат невозможно или сериозно 
да го попречат остварувањето на конкретните цели и наведените 
отста пувања кои се потребни за постигнување на овие цели.

(3) Кога личните податоци се обработуваат за целите на архиви
ра ње од јавен интерес, со закон можат да се предвидат отстапува
ња од правата наведени во членовите 19, 20, 22, 23, 24 и 25 на овој 
закон во согласност со условите и заштитните мерки наведени   
во ставот (1) од овој член, до степен до кој постои веројатност 
овие права да го направат невозможно или сериозно да го по
пречат остварува њето на конкретните цели и наведените отста
пувања кои се потребни за постигнување на овие цели.

(4) Кога обработката наведена во ставовите (2) и (3) од овој 
член се користи истовремено и за друга цел, отстапувањата се 
при  ме нуваат единствено за обработката извршена за целите на
ведени  во овие ставови на овој член.  

Оваа одредба ја уредува потребната рамнотежа помеѓу правото 
на заштита на личните податоци и другите важни интереси на јав-
носта. Пример за ваков интерес е архивирање од јавен интерес, за 
научни или историски истражувања или за статистички цели. За-
конот ги обврзува контролорите кои обработуваат лични податоци 
за цели на архивирање од јавен интерес, за научни или историски 
истражувања или за статистички цели да воведат одредени заштит-
ни мерки со цел соодветно да се заштитат правата и слободите на 
поединците. Во овие случаи се препорачува контролорите да ги 
обработуваат личните податоци на начин кој повеќе нема да доз-
волува идентификација на субјектите на лични податоци, на пример, 
преку примена на техники на анонимизација. Друга техника која е 
исто така прифатлива е псевдонимизација на податоците, иако таа 
не ја отфрла можноста за идентификување. 
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За да им се овозможи на контролорите да обработуваат подато-
ци за научни или историски истражувања или за статистички цели, 
законодавецот овозможува онаму каде се спроведува обработка за 
наведените цели, да се отстапи од одредени права на субјектите, и 
тоа од правото на пристап, исправка, ограничување на обработка та 
и правото на приговор. Отстапката е законска само доколку без неа 
не би можеле да се остварат споменатите цели, или истото би било 
сериозно попречено. Во случаи кога податоците се обработуваат  за 
архивски или цели од јавен интерес, опфатот на отстапки од права та 
на субјектите е уште поширок и се однесува и на правото на пре-
носливост на податоци и на правото на каква било исправка или 
бришење на лични податоци или ограничување на обработката кое 
треба да се соопшти на секој корисник на кој му се даваат лични 
податоци. 

Во случаи на обработка за повеќе цели, отстапувањата се при-
менуваат само за обработки за целите наведени погоре, а не за дру-
ги легитимни цели. 

Член 82

Обработка на лични податоци од страна на цркви, верски за
едници или религиозни групи

(1) Црквите, верските заедници или религиозните групи ги 
при менуваат правилата за заштита на личните податоци при 
обработ ката на личните податоци на физичките лица, согласно 
одредбите на овој закон.

(2) Агенцијата може да врши супервизија и над обработката на 
личните податоци од страна на црквите, верските заедници или 
религиозните групи согласно одредбите на овој закон.

Обработка базирана врз религиозни верувања се смета за по-
себна категорија на обработка и е предмет на дополнителни заш-
титни мерки и барања за заштита на личните податоци. Црквите, 
религиозните заедници и групи се контролори на податоци и како 
такви мора да постапуваат согласно одредбите на Законот за за-
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штита на личните податоци. Тие не се исклучени од опфатот на за-
конот. Оттаму, тие се предмет на супервизија на Агенцијата, како и 
секој друг контролор на податоци во земјата.  

Член 83

Обработка на податоци за починати лица

(1) Контролорот може да дава лични податоци за починатите 
ли ца само на оние корисници кои согласно закон се овластени да 
ги обработуваат овие лични податоци.   

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, контролорот е должен 
да ги даде податоците за починатото лице на лице кое е законски 
наследник на починатиот, а заради исполнување на легитим ни
те интереси согласно закон и доколку починатиот писмено не го 
забранил давањето на таквите лични податоци. 

(3) Контролорот може да ги даде податоците од ставот (2) на 
овој член на кое било друго лице кое ќе ги обработува овие по
датоци за научни или историски истражувања или за статистич ки 
цели до колку починатиот писмено не го забранил давањето на 
личните податоци, освен доколку поинаку не е утврдено со закон. 

(4) Доколку починатиот не дал забрана во согласност со ста вот 
(3) на овој член, лицата кои според закон се негови законски нас
лед ници, можат писмено да го забранат давањето на неговите 
подато ци, освен доколку поинаку не е утврдено со закон.

Законот утврдува строги правила за давање на лични податоци 
на починати лица. Ваквото давање може да се  дозволи само за след-
ниве групи на корисници:

 лица кои согласно закон се овластени да ги обработуваат 
овие лични податоци;

 законски наследниците на починатите лица;

 лица кое ги обработуваат овие податоци за научни или ис-
ториски истражувања или за статистички цели.
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Сепак, доколку ваквото давање било претходно забрането на пи-
смено од страна на починатото лице или неговите наследници, по-
датоците не може да се дадат на ниедна трета страна, освен ако не е 
поинаку определено со закон.  

Член 84

Видеонадзор

(1) Одредбите од овој закон се применуваат и на обработката 
на личните податоци преку вршење на видеонадзор, освен ако со 
друг закон поинаку не е предвидено.

(2) Одредбите на овој закон не се применуваат на обработката    
на личните податоци преку вршење на видеонадзор од страна на 
физички лица исклучиво заради активности во домот.

(3) Контролорот кој врши видеонадзор е должен да истакне из
вестување. Известувањето мора да биде јасно, видливо и ис
такна то на начин што им овозможува на субјектите на лични по
датоци да се запознаат со вршењето на видеонадзорот.

(4) Известувањето од ставот (3) на овој член содржи ин фор
мација: 

 дека се врши видеонадзор; 

 за името на контролорот кој го врши видеонадзорот и 

 за начинот на кој може да се добијат информации за тоа 
каде и колку време се чуваат снимките од системот за ви
деонадзор.

(5) Субјектот на лични податоци е информиран за обработка та 
на личните податоци согласно со членовите 17 и 18 на овој закон, 
ако е истакнато известување согласно со ставовите (3) и (4) на 
овој член.

(6) Контролорот може да врши видеонадзор само на простор
от кој е доволен за исполнување на целите за кои е поставен.

(7) Контролорот задолжително ги известува вработените за 
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вр шење на видеонадзор во службени или деловни простории.

(8) Снимките направени при вршење на видеонадзор се чува ат 
до исполнување на целите за кои се врши, но не подолго од 30 
дена, освен ако со друг закон не е предвиден подолг рок.

(9) Во случај на поставување камери спротивно на одредбите 
на овој закон, а за кои нема, или не може да се утврди определен 
кон тролор или обработувач, Агенцијата презема мерки за нивно 
отст ранување на сопствен трошок. 

По правило, кога личните податоци се обработуваат преку вр-
шење на видеонадзор, мора да се применат одредбите од Законот 
за заштита на личните податоци. Надвор од опфатот на овој закон е 
видеонадзорот кој го вршат физички лица исклучиво заради ак-
тивности во домот.   

Контролорите кои обработуваат податоци преку видеонадзор   
се должни јавно да истакнат известување. Членот 84 ги определува 
категориите на информации кои мора да се објават јавно преку 
известувањето. Со тоа, контролорите всушност ја исполнуваат 
нивната обврска за обезбедување на потребните информации до 
субјектите во врска со обработката, определени со членовите 17 и 
18 од овој закон. 

Оваа одредба исто така вклучува одредени барања поврзани со 
рокот на чување на снимките во случаи каде е дозволено инс та-
лирање на системи на видеонадзор. 

Агенцијата има овластување да ги отстрани камерите кои се 
поставени спротивно на одредбите на овој закон. 

Член 85

Обработка на лични податоци преку систем за вршење на ви
деонадзор

(1) Контролорот може да врши видеонадзор во службени или 
деловни простории ако тоа е потребно за: 

 заштита на животот или здравјето на луѓето; 
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 заштита на сопственоста; 

 заштита на животот и здравјето на вработените поради 
при родата на работата или 

 обезбедување на контрола над влегувањето и излегува ње
то од службените или деловните простории.

(2) Контролорот е должен да го уреди начинот на вршењето на 
видеонадзор со посебен акт.

(3) Забрането е вршење на видеонадзор во гардероби, соб ле
ку вални и санитарни јазли и други слични простории.

(4) Директорот на Агенцијата ги пропишува содржината и фор
мата на актот од ставот (2) на овој член.

Оваа одредба ги одредува целите кои може да ја оправдаат об-
работката на податоци преку системи на видеонадзор. Целите се 
различни, а може да има ситуации и кога се следи и повеќе од една 
цел. За да се обезбеди транспарентност на обработката, контроло-
рот има обврска да донесе посебен акт со кој се уредува начинот    
на видеонадзорот. 

Забрането е поставување на видеокамери во гардероби, соб ле-
кувални и санитарни јазли и други места поврзани со приватноста   
и интимата на поединците. 

Член 86

Вршење на видеонадзор во едностанбени и повеќестанбени 
објекти

(1) За вршење на видеонадзор во едностанбени и повеќестан
бе ни објекти задолжително е потребна писмена изјава за сог
ласност од најмалку 70 % од сопствениците, односно закупците 
на становите.

(2) Забрането е пренесување на снимките од видеонадзорот  
во едностанбените и повеќестанбените објекти преку кабелска 
теле ви зија (јавна или интерна мрежа), преку интернет или други 
елек тронски средства за пренос на податоци.
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(3) Забрането е снимање на влезови на индивидуални стано ви 
на други сопственици, односно закупци.

Сè почесто видеонадзорот се воведува како мерка за заштита на 
животот и сопственоста на огромен број на луѓе кои живеат во ед-
ностанбени и повеќестанбени објекти. Овој закон воведува посеб-
ни барања за поставување на камери во вакви случаи - писмена 
изјава за согласност од одреден број на сопственици или закупци на 
становите, забрана за одредени дејствија како што е пренесување 
на снимките преку јавните мрежи. Целта на овие законски мерки е 
да се ограничи и/или елиминира ризикот на нарушување на при-
ватноста на лицата.  

Член 87

Анализа и периодична оценка

(1) Контролорот е должен да врши анализа на целта, односно 
целите за која се поставува видеонадзорот пред започнување на 
процесот за воспоставување на систем за вршење на видеонад
зор, освен ако со овој закон поинаку не е предвидено.

(2) Анализата од ставот (1) на овој член ги содржи причините за 
поставување на видеонадзорот со образложение на потребата за 
исполнување на целта, односно целите во согласност со одред
бите од член 85 став (1) од овој закон, како и опис на недвижните 
и дви жните ствари, односно простор кој ќе се заштитува со по
ставува њето на видеонадзорот.

(3) Контролорот е должен да врши периодична оценка на пос
тигнатите резултати од системот за вршење видеонадзор на се
кои две години, а особено за: 

 понатамошната потреба од користење на системот за вр
ше ње на видеонадзор; 

 целта, односно целите за вршење на видеонадзор и 

 можните технички решенија за замена на системот за вр
ше ње на видеонадзор.
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(4) Од извршената оценка од ставот (3) на овој член, контроло
рот е должен да изработи извештај како составен дел на доку
ментација та за воспоставување на системот на вршење на ви
деонадзор.

(5) Во извештајот од ставот (4) на овој член, контролорот задол
жително ги внесува и статистичките показатели за пристапот до 
снимките направени при вршење на видеонадзорот, како и на
чи  нот на искористување на снимките.

(6) Формата и содржината на анализата од ставот (1) на овој 
член и извештајот од извршена периодична оценка на по стиг
натите ре зултатите од системот за вршење видеонадзор, ги про
пишува ди ректорот на Агенцијата. 

Пред започнување на процесот на обработка преку систем на ви-
деонадзор, мора да се спроведе анализа на целите на поставување 
на истиот, во кој ќе бидат опишани недвижните и движните ствари 
кои ќе се заштитуваат со поставувањето на видеонадзорот, и об-
разложение за инсталирање на истиот. Дополнително, контролор от 
ќе спроведе периодична оценка (на секои две години) на по стиг-
натите резултати за да утврди дали видеонадзорот придонел кон 
постигнување на релевантните цели кои се определени со член 85, 
став 1 од законот и дали сè уште има потреба од системот или по-
стои можност да се замени со други технички решенија. Оценката ќе 
биде во форма на извештај кој ќе содржи статистички податоци за 
пристапот кон снимките и начинот на кој се користат снимките. 

Член 88

Акт за начинот на вршење на видеонадзор и контролни налеп
ници

(1) Контролорот пред да започне со обработка на личните по
датоци преку системот за вршење на видеонадзор должен е да ги 
достави на мислење актот со кој го уредува начинот на вршење 
 на видеонадзор и анализата од членот 87 на овој закон.

(2) Во случај кога Агенцијата ќе констатира дека се применети 
прописите за заштита на личните податоци за воспоставување на 
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систем за вршење на видеонадзор, издава позитивно мислење 
за едно со образец на известување за вршење на видеонадзор и 
кон тролни налепници за означување на камерите.

(3) Агенцијата издава негативно мислење за вршење на видео
надзор, во случај кога ќе констатира дека не се применети пропи
сите за заштита на личните податоци за обработка на личните по
датоци преку систем за вршење на видеонадзор.

(4) Контролорот при вршење на периодичната оценка од 
членот 87 на овој закон, должен е да постапи согласно ставот (1) 
на овој член, при што Агенцијата одлучува согласно ставовите (2) 
и (3) на овој член.

(5) Образецот на известувањето за вршење на видеонадзор и 
контролните налепници за означување на камерите од ставот (2) 
на овој член Агенцијата ги издава со важност од две години сме
тано од денот на нивното издавање.

(6) Висината на надоместокот за издавање на образецот на из
ве стувањето за вршење на видеонадзор и контролните налеп ни
ци за означување на камерите зависи од реалните трошоци за 
нивното изработување.

(7) Формата и содржината на образецот на известувањето за 
вр  шење на видеонадзор, формата, содржината, квалитетот и на
чинот на поставување на контролните налепници за означување 
на ка мерите, како и начинот на издавање на мислењето на Аген
цијата ги пропишува директорот на Агенцијата.    

За обработка на лични податоци преку видеонадзор е неопход но 
претходно одобрение од Агенцијата. Агенцијата е надлежна да се 
произнесе или позитивно или негативно, во врска со поставува-
њето на систем за видеонадзор по разгледување на интерните акти 
на контролорот во кои е регулирана постапката за видеонадзор. Во 
случај на позитивно мислење Агенцијата издава известување за 
видеонадзорот и за контролните налепници кои треба да се при-
цвр стат на камерите. За известувањето и контролните налепници  
се наплаќа одреден надомест, кој се базира врз реалните трошоци 
за нивно изготвување. Истите треба да се обновуваат на секои две 
години. 
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Член 89

Информационен систем за видеонадзор

(1) Информационен систем за видеонадзор во смисла на овој 
закон е интегриран информационен систем, кој овозможува при
бирање, обработка, одржување, управување, користење, дистри
бу ција, издавање и пристап кон податоците во врска со обра
ботката на личните податоци преку вршење на видеонадзор во 
Република Македонија (во натамошниот текст: ИСВН).

(2) ИСВН содржи податоци за контролорот, како и просторни и 
описни податоци за недвижните и движните ствари, односно 
про стор кој се заштитува со поставениот видеонадзор од страна 
на контролорите. 

(3) Агенцијата управува со податоците од ИСВН, на начин што 
овозможува нивно прибирање, обработка, ажурирање, 
одржување, заштита, како и нивно користење, пристап и 
дистрибуција/издава ње до заинтересираните корисници.

(4) ИСВН се води во електронска и/или во писмена форма, при 
што податоците од ИСВН може да се издаваат во писмена или во 
електронска форма.

(5) Агенцијата презема технички и организациски мерки за 
заш тита на податоците од ИСВН, со кои се спречува нелегално 
при би рање, обработка, чување, користење или пренос на 
податоците, случајна или намерна измена или уништување на 
податоците, како и нелегално изнесување на податоците надвор 
од Агенцијата.

(6) За користење и увид на податоците кои се содржани во 
ИСВН, а кои се однесуваат на контролорот, се плаќа надоместок 
од стра на на барателот, освен кога податоците се издаваат на 
органите на државната власт, за постапките што ги водат, како и 
на други субјек ти во случаи утврдени со закон.

(7) Висината на надоместокот за користење и за увид на пода
то ците од ИСВН зависи од реалните трошоци за нивното 
изготвува ње, видот на податоците (описни/просторни), 
содржината на подато ците, формата на податоците (електронска/
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писмена), количината  на податоците (број на истоветни издадени 
податоци) и друго.

(8) Начинот на пристап, дистрибуција, издавање, користење, 
чу вање и заштита на податоците од ИСВН ги пропишува директор
от на Агенцијата. 

Законот определува воведување на информационен систем за 
видеонадзор (ИСВН), кој се одржува и управува од Агенцијата, и ќе 
содржи информации за собирањето, обработката, одржувањето, 
користењето, дистрибуцијата, издавањето и пристапот до податоци 
кои се однесуваат на заштита на личните податоци преку видео на-
дзор во Република Македонија. Информациониот систем исто така 
ќе содржи податоци за контролорите кои користат системи на 
видеонадзор и за имотот кој е предмет на заштита. 

За користење и увид во податоците кои се содржани во ИСВН, а 
кои се однесуваат на контролорот, се плаќа надоместок од страна 
на барателот. 

Агенцијата е задолжена за заштита на податоците од ИСВН, со кои 
се спречува нелегално прибирање, обработка, чување, користење 
или пренос на податоците, случајна или намерна измена или уни-
штување на податоците, како и нелегално изнесување на подато-
ците надвор од Агенцијата. 

Член 90

Барање за утврдување на повреда на правото на заштита на 
лич ните податоци кое се однесува на обработка на лични пода
тоци преку вршење на видеонадзор

(1) Во случај кога физичко лице ќе поднесе барање за утврду
ва ње на повреда на правото на заштита на личните податоци кое 
се од несува на обработка на лични податоци преку вршење на 
ви део надзор во едностанбени или повеќестанбени објекти, под
носителот на барањето е должен да ги наведе податоците за фи
зичкото лице против кое се поднесува барањето и тоа особено: 
име и презиме, како и адреса на живеење.
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(2) Во случај кога барањето не ги содржи податоците наведе  ни  
во ставот (1) на овој член, подносителот е должен на барање на 
су первизорот истите да ги достави во рок од осум дена од денот 
на приемот на барањето.

(3) Доколку подносителот не ги достави податоците од ставот 
(1) на овој член, односно не го дополни барањето во определе
ниот рок, па поради тоа по истото не може да се постапува ќе се 
смета дека барањето не е ни поднесено, за што супервизорот ќе 
донесе решение, против кое може да се поведе управен спор 
согласно овој закон.

(4) Во случај кога е поднесено барање согласно ставот (1) на 
овој член, физичкото лице против коешто е поднесено барањето 
е дол жно на барање на супервизорот да достави докази во врс ка 
со ба рањето, а особено: 

 слика од мониторот на којшто се гледаат камерите од ви
део надзорот (print screen), како и фотографија за поставе
носта на камерите преку кои се врши видеонадзорот, 
односно 

 нотарски заверена изјава дека не врши видеонадзор на 
про стор кој е во сопственост, односно владение на под но
сител от на барањето, а во врска со кој е поднесено барање
то или

 изјава дека не врши видеонадзор на простор кој е во соп
ственост, односно владение на подносителот на барањето, 
а во врска со кој е поднесено барањето, дадена усно на за
писник составен од страна на супервизорот.

(5) По доставување на доказите од ставот (4) на овој член, су
пер визорот врши супервизија согласно одредбите на овој закон. 

Овој закон воведува посебни обврски во врска со остварување 
на правото на субјектите на личните податоци да поднесуваат 
барање за утврдување на повреда на правото на заштита на лични-
те податоци во случаи кога обработката вклучува видеонадзор во 
едностанбени или повеќестанбени објекти. По однос на допуш те-
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носта на ваквото барање се определени неколку конкретни бара-
ња, како што е минималниот обем на податоци кои се потребни да 
се утврди лицето против кое се поднесува барањето како и ми ни-
малниот обем на докази кои мора да се обезбедат за да се потврди 
контекстот на видеонадзорот. Врз основа на собраните информа-
ции, супервизорите во Агенцијата ќе спроведат супервизија, сог-
ласно важечките одредби од Законот за заштита на личните по-
датоци.    

Член 91

Давање на лични податоци на корисници

(1) Контролорот ќе ги даде личните податоци на користење на 
корисник, врз основа на писмено барање од корисникот, доколку 
тој корисник согласно закон е овластен да ги обработува овие 
лич ни податоци.   

(2) Доколку обврската за давање на лични податоци на корис
ник е утврдена со закон и истата се врши со предвидена динами
ка, корисникот не поднесува писмено барање до контролорот.

(3) Писменото барање од ставот (1) на овој член мора да содржи 
причини, законска основа за користење на личните податоци, ка
тегорија на субјекти на лични податоци и категорија на личните 
податоци кои се бараат.

(4) Барањето од ставот (1) на овој член може да се поднесе и по 
електронски пат согласно со закон.

(5) Забрането е давање на лични податоци на користење на ко
рисник чија обработка, односно користење не може да се врши 
сог ласно со одредбите од членовите 10 и 13 на овој закон и до
колку целта заради која се бараат личните податоци е во спро
тивност со членот 9 став (1) алинеја 2 на овој закон.

(6) Личните податоци кои се обработени за научни или истори
с ки истражувања или за статистички цели не можат да се даваат 
на ко ристење на корисник во форма која овозможува иден ти
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фикација  на лицето на кое се однесуваат личните податоци.

(7) Во случаите од ставовите (1) и (2) на овој член, контролорот 
е должен да води посебна евиденција за личните податоци кои  
се да дени на користење, корисникот на личните податоци, кате
горијата на субјекти на лични податоци, законскиот основ и при
чината за која овие лични податоци се дадени на корисникот.

(8) Личните податоци од овој член можат да се користат само 
во време кое е неопходно за остварувањето на одредената цел.

(9) По истекот на времето од ставовите (1) и (2) на овој член, 
лич ните податоци мораат да се бришат, освен ако со закон по
инаку не  е предвидено. 

Давањето на лични податоци на трети страни треба да се прави 
во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Тоа значи 
дека корисниците мора да имаат законска основа за обработка на 
податоците кои се предмет на откривање. За да се обезбеди транс-
парентност на давањето и да се обезбедат докази за обработката, 
корисникот мора да поднесе писмено барање до контролорот во 
кое ќе побара да му се направат достапни односните лични подато-
ци. Ова барање не се применува само во случаи кога давањето на 
податоците произлегува од законска одредба утврдена со посебен 
закон. Од негова страна, контролорот има обврска да води евиден-
ција за давањето на податокот. Законот изречно ја пропишува ин-
формацијата која мора да биде вклучена во барањето за да му се 
овозможи на контролорот да донесе одлука за законитоста на да-
вањето на податокот и содржината на евиденцијата на дадените по-
датоци кои контролорот мора да ги чува. 

Давањето на лични податоци е строго забрането доколку кори-
сникот нема валиден законски документ за обработка на податоци-
те (ова се однесува и за имањето законска основа доколку от к ри ва-
њето е поврзано со обработка на посебни категории на подато ци) 
или доколку не се почитува начелото на неопходност за остварува-
ње на одредена цел.  

Доколку откривањето на податокот е за обработка за научни или 
историски истражувања или за статистички цели, тие не смеат да се 
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даваат на користење на корисник во форма која овозможува иден-
тификација на лицето на кое се однесуваат личните податоци. 

Законот овозможува користење на податоци од страна на корис-
ни кот доколку тоа доведува до исполнување на целта поради која 
дошло до откривањето на податоците. По истекување на законските 
услови на обработката, податоците мора да се избришат. 

Член 92

Размена на лични податоци

Одредбите од членот 88 на овој закон за давање на лични пода
тоци на користење се однесуваат и на размената на лични по да
тоци меѓу органите на државна власт, освен ако со закон поинаку 
не е уредено. 

Правилата по однос на откривањето на личните податоци на ко-
рисниците се применливи и во случај на размена на податоци по-
меѓу јавни тела. Сепак, тие може да не се применливи доколку е по-
инаку определено со закон.

Член 93

Директен маркетинг

Обработката на лични податоци за цели на директен марке
тинг е дозволена само доколку личните податоци се обработува
ат сог ласно со членот 10 став (1) алинеја 1 од овој закон, освен ако 
со друг закон поинаку не е предвидено.

Субјектот на личните податоци има право во секое време, бе с
платно и со користење на едноставни средства да ја повлече сог
ласноста за обработка на неговите лични податоци за цели на 
директен маркетинг.

Законот ги ограничува основите за обработка доколку целта на 
истите е директен маркетинг. Оттаму, само со согласноста уредена 
со членот 10 став 1 алинеја 1 од овој закон може да се оправда об-
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работка на податоци за целите на директен маркетинг освен ако не 
е поинаку определено со закон. За дефиниција за директен мар-
кетинг погледнете го коментарот на член 4, став 1, точка 22. 

Субјектот на лични податоци може слободно да ја повлече да-
дената согласност во секое време без тоа да има штетни последи ци 
по него. Повлекувањето на согласноста треба да е еднакво ед но-
ставно како и давањето на истата.  
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VIII. ПРАВНИ СРЕДСТВА И 
ОДГО ВОР НОСТ

Член 94

Право на поднесување барање до Агенцијата

(1) Секој субјект на лични податоци има право да поднесе 
бара ње до Агенцијата, доколку смета дека обработката на не
говите лич ни податоци, ги прекршува одредбите на овој закон, 
притоа не до ведувајќи ги во прашање кои било други управни 
или судски сред ства за правна заштита.

(2) Агенцијата го информира подносителот на барањето за те
кот и исходот од постапката, вклучувајќи ја можноста за судска 
зашти та во согласност со членот 95 од овој закон.

(3) Формата и содржината на образецот на барањето од ста
вот (1) на овој член го пропишува директорот на Агенцијата.

(4) Агенцијата ќе одлучи дали во текот на постапката на спро
тив ната страна ќе му ги открие личните податоци на подноси тел
от на барањето, како и на сведокот.

(5) За поднесеното барање од ставот (1) на овој член, Агенција
та спроведува супервизија согласно одредбите од овој закон.

Овој член го утврдува правото на субјектите да поднесат барање 
до Агенцијата доколку сметаат дека дошло до какво било пре кр шу-
вање на одредбите од овој закон. За да се олесни оваа постапка, 
Агенцијата ќе изработи обрасци за ваквите барања.  

Заедно со супервизијата на целокупната постапка по поднесе-
ното барање на субјектот, Агенцијата има право да одлучи дали во 
текот на постапката на спротивната страна ќе му ги открие личните 
податоци на подносителот на барањето. 
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Член 95

Право на ефективна судска заштита против одлуките на Аген
цијата

(1) Секое физичко или правно лице има право на ефективна 
суд ска заштита против правно обврзувачката одлука на Аген ци
јата која се однесува на него, притоа не доведувајќи ги во праша
ње кои било други управни или вон судски средства за правна 
заштита.

(2) Не доведувајќи ги во прашање кои било други управни или 
вон судски средства за правна заштита, секој субјект на лични по
датоци има право на ефективна судска заштита, кога Агенцијата 
сог ласно надлежностите утврдени во членот 64 од овој закон не 
постапила по барањето или не го информирала субјектот на лич
ни податоци во рок од три месеци за исходот на постапката по 
под несеното барање според членот 94 од овој закон.

Доколку субјектот не е задоволен со одговорот на Агенцијата на 
неговото барање, субјектот има право на ефективна судска заш ти та.  

Значаен пример за тоа како функционира ова начело е  одлуката 
на Судот на правдата на ЕУ во предметот Schrems (предмет C-362/14), 
во кој субјектот на лични податоци не бил задоволен со одговорот 
на ирскиот орган за заштита на личните податоци на неговото ба-
рање. Истото го обжалил пред судот во Ирска, оттаму тужбеното 
барање било пренасочено во Судот на правдата на ЕУ, каде субјектот 
конечно добил позитивен одговор на барањето.

Член 96

Право на ефективна судска заштита против контролор или об
работувач

(1) Не доведувајќи ги во прашање кои било достапни управни 
или вон судски средства за правна заштита, вклучувајќи го и 
право то на поднесување на барање до Агенцијата во согласност 
со членот 94 на овој закон, секој субјект на лични податоци има 
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право на ефективна судска заштита кога смета дека се повреде 
ни неговите права утврдени со овој закон, како резултат на об ра
ботката на неговите лични податоци спротивно на овој закон.

(2) Субјектот на лични податоци правото од ставот (1) на овој 
член, го остварува со поднесување на тужба за надоместок на 
штета до надлежниот суд согласно закон.

Невозможно е да се замислат можните последици по контро ло-
рите и обработувачите на податоци во случај на нарушување на 
безбедноста на личните податоци. Законот предвидува правни ле-
кови кои може да ги побара оштетената страна. Доколку субјектот 
тврди дека повредата на законот му предизвикала штета, мате ри-
јална или нематеријална, тој може да поднесе тужба до надзорниот 
орган и има право и да бара надомест од контролорот или об-
работувачот на податоци за претрпената штета.

Член 97

Застапување на субјектите на лични податоци

(1) Субјектот на лични податоци има право да овласти здру же
ние на граѓани, да поднесе барање во негово име во однос на 
заштита та на неговите лични податоци и да ги остварува правата 
од чле новите 94, 95 и 96 на овој закон, како и кога тоа е предви
дено во закон да го остварува и правото на надоместок од членот 
98 на овој закон. 

(2) Во статутот на здружението на граѓани од ставот (1) на овој 
член основано во согласност со правото на Република Македо
нија, задолжително треба да бидат наведени целите кои се од ја
вен ин терес, како и истото треба активно да дејствува во областа 
на заш титата на личните податоци и во заштитата на правата и 
слободите на субјектите на лични податоци.

Застапување на субјектите: законот овозможува некое непро фит-
но тело, организација или здружение да поведат тужбено барање 
од името на субјектот на личните податоци. Во секој од овие случаи, 
правото на субјектот да ангажира непрофитно тело, организација 
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или здружение да поднесе барање во негово име, што би охрабрило 
други субјекти, кои во други околности би биле обесхрабрени да 
преземат дејствија (поради можните финансиски импликации во 
случаи на негативен одговор) да го направат истото. 

Иако субјектот кој може да го застапува субјектот треба да биде 
непрофитно тело, организација или здружение, ова право може да 
предизвика отстапување од законот во смисла на евентуалните 
скриени мотиви на ваквите здруженија за заработка доколку спорот 
биде решен во полза на субјектот.

Член 98

Право на надомест на штета и одговорност

(1) Секое лице кое претрпело материјална или нематеријал на 
ште та како резултат на прекршување на овој закон, има право да 
до бие надомест од контролорот или обработувачот за претр
пената штета.

(2) Секој контролор кој е вклучен во обработката на лични по
датоци е одговорен за штетата предизвикана од таа обработка 
ко јашто ги прекршува одредбите на овој закон. Обработувачот е 
од говорен за штетата која е предизвикана од обработката, само 
до колку не ги почитувал обврските од овој закон кои се посебно 
наменети за обработувачите или кога дејствувал надвор од за
кон ските упатства на контролорот или во спротивност со нив.

(3) Контролорот или обработувачот се иззема од одговорност 
врз основа на ставот (2) од овој член, ако докаже дека на ниту 
еден начин не е одговорен за настанот кој ја предизвикал ште
тата.

(4) Кога во истата обработка се вклучени повеќе од еден кон
тролор или обработувач или во иста обработка учествуваат и 
кон тролор и обработувач, и кога согласно ставовите (2) и (3) на 
овој член, тие се одговорни за каква било штета предизвикана   
со об работката, тогаш секој контролор или обработувач се сме та 
за од говорен за целата штета, со цел да се обезбеди ефективен 
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надо мест на штетата за субјектот на лични податоци.

(5) Кога контролорот или обработувачот во согласност со ста
вот (4) од овој член исплатил целосен надомест за предизвика
ната штета, тој контролор или обработувач има право да побара 
од другите контролори или обработувачи кои се вклучени во 
истата обработка на лични податоци, надомест којшто одговара 
на нивни от дел од одговорноста за предизвиканата штета, во 
согласност со условите утврдени во ставот (2) од овој член.

(6) Постапката за остварување на правото на надомест на штета 
од овој член се води пред надлежен суд согласно закон.

Овој член определува дека контролорот ќе биде одговорен за 
секоја материјална и нематеријална штета предизвикана на суб-
јектот на лични податоци која настанала како резултат на обработ-
ката на податоци која предизвикала повреда на законот. Обрабо-
тувачот ќе се смета за одговорен доколку штетата е предизвикана 
од повреда на одредена обврска која е посебно наменета за об-
работувачите согласно закон, или кога обработувачот дејствувал 
надвор од законските упатства добиени од контролорот.  

Контролорот или обработувачот се изземени од одговорност са-
мо ако докажат дека на ниту еден начин не се одговорни за на ста-
нот кој ја предизвикал штетата.  

Кога во истата обработка се вклучени повеќе контролори или 
обработувачи, тогаш секој контролор или обработувач се смета за 
одговорен за целата штета. Тоа значи дека барателот може да добие 
целосен надомест за предизвиканата штета од еден контролор или 
обработувач, независно од неговиот удел во одговорноста, а тој по-
натаму има право да побара од другите контролори или обра бо-
тувачи надомест којшто одговара на нивниот дел од одговорноста 
за предизвиканата штета. 
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Тема/Прашање

Право на жалба/
ба рање пред 
надлежен орган
Субјекти кои сметаат 
дека им се пов ре-
дени правата имаат 
право да побараат 
од конт ролорот да ја 
ис пра ви состојбата. 
До кол ку барателот 
не  до  бие соодветен 
од  говор од контро-
ло р от, субјектот мо-
же да поднесе ба ра-
ње до надлежниот 
ор   ган за заштита на 
личните податоци 
(по   на таму во табе ла-
та: надлежен орган) 

Право на правна за-
штита 
Доколку субјектот не 
е задоволен со од го-
ворот на над зор ниот 
орган на него вото ба-
рање, суб јектот на 
по  датоци има право 
да поведе спор пред 
надлежен домашен 
суд. 

Место на 
постап ката
Чест проблем во ова 
област, а посебно 
сог  ласно законот на 
ЕУ за ЗЛП е што врз 
суб јект кој живее во 
ед на земја членка мо -
же да влијае об ра-
ботка која се одви ва 
во дру га земја член-
ка. 
Во овие околности 
че   сто се поставува 
пра  шањето кој е над-
лежен за одредено 
барање.

Директивата 

Рец.63; Член 28(4)
Секој надлежен ор-
ган може да ги со слу-
ша барањата до ста-
вени од кој било 
суб јект (или негов за-
стапник) во врска со 
обработката на лич-
ните податоци (пр. во 
врска со законито ста 
на активноста на об-
ра ботка).
Надлежниот орган 
мо  ра да ги извести 
субјектите за исход от 
на барањето.

Рец.55; Чл.22, 28(3)
Субјектите на пода-
то ци имаат право на 
правна заштита, за се-
   какво прекр шува ње 
на нивните права за 
заштита на лич ните 
податоци. 
Реше нијата донесе ни 
од надлежните орга-
ни мо  же да се об жа-
лат. 
Надлежните орга ни 
исто така имаат пра-
во самите да по ве ду-
ваат судски по стап ки 
согласно ре гу ла тива-
та на ЕУ за ЗЛП.

Чл.22
Земјите членки мора 
да дозволат суб јек-
тите да бараат прав-
ни средства за евен-
туални повреди на 
за  конот врз база на 
до машните закони 
кои ја пропишуваат 
по стапката.

ОРЗЛП

Рец. 141; Член77
Субјектот има право 
да поднесе барање 
во врска со об ра бот-
ка на личните пода-
тоци до надлежен 
ор  ган во земјата 
член  ка во која живее 
или работи, или во 
земјата членка каде 
се случило навод-
ното прекршување.  
Над  лежниот орган 
има обврска да го ин-
формира субјектот за 
напредокот и ис хо д-
от на барањето.
 
Рец.143; Чл.78-79
Субјектите на лични 
податоци имаат пра-
во на ефектива суд-
ска заштита против 
одлуки на над леж ни-
от орган кои ги за-
сегаат;
Надлежниот орган, 
кога нема да постапи 
или да одговори на 
ба рање во рок од три 
месеци; и незаконска 
обработка на нив ни-
те лични податоци од 
контролор или обра-
ботувач.

Рец.143; 
Чл.78(3), 79(2)
Постапките против 
на д лежен орган или 
орган на јавната вл-
аст мора да се водат 
во земјата членка ка-
де тој надлежен ор-
ган има седиште. 
По стапки против кон-
  тролорот или обра-
ботувачот може да се 
поведуваат во: зем ја-

Влијание

ОРЗЛП го појаснува 
фактот дека суб јек ти-
те може да поднесат 
барања до различни 
надлежни органи, за-
висно од тоа каде жи-
веат или работат, или 
од тоа каде се слу-
чила наводната пов-
реда. Сепак, важно е 
да се има на ум дека 
согласно правото на 
oлеснет пристап на 
субјектот (утврден во 
поглавјето 14), над-
леж ниот орган до 
кого е упатено бара-
њето не секогаш е 
надлежен за одно с-
ниот контролор

ОРЗЛП ги појаснува 
од редбите и нуди по-
голема правна сигур-
ност  по однос на ба-
ра њата кои може да 
се поднесат против 
организациите.

Согласно ОРЗЛП, ор-
га низацијата може да 
биде предмет на за-
конска постапка во 
земји каде не е поз-
нат правниот поре-
док, надвор од зем ја-
та членка, онаму каде 
е основана.

ОРЗЛП ги појаснува 
обврските по однос 
на барањата подне-
сени од трети страни 
од името на суб јек-
тите на лични пода-
тоци.

Преглед и детална анализа на законот, споредено со Директи-
вата, ОРЗЛП и влијанието на истите: 
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Застапување на 
субјекти на лични 
податоци
Субјектот може да 
има правни застап-
ни  ци согласно него-
ви те права доколку 
сог  ласно закон, тие 
ис полнат одредени 
ус  лови (на пример 
син дикат или работ-
нички совет може да 
ги застапува инте ре-
сите за ЗЛП на врабо-
тените). 

Одговорност на 
група контролори
Во случаи на заед-
нич ка одговорност 
на  повеќе контро ло-
ри, законите за ЗЛП 
во ЕУ се грижат пред 
сè да се заштити суб-
јектот. Иако за орга-
ни зациите ова е важ-
но, прашањето како 
тие меѓусебно ќе ги 
поделат обврските за 
покривање на ште та-
та е од секундарна 
важ  ност за законот 
на ЕУ за ЗЛП.

Изземање од одго-
вор ност
Согласно општите на-
чела на одговорност, 
контролор или обра-
ботувач е изземен од 
одговорност доколку 
не е одговорен за на-
несената штета.

Административни 
казни
Вообичаено е во раз-
личните области на 
правото да има сис-
тем на казни и адми-
нистративни глоби за 
да се постигне сооб-
разност со барањата 
на законот на ЕУ за 

Рец.61; Чл.27(2)-(3), 
28(4)
Претставник или зд-
ру жение може да по-
веде жалба пред над-
лежниот орган во 
име на субјектот, или 
да ги претставува 
пра  вата или инте ре-
сите на субјектите на 
личните податоци во 
други контексти (пр. 
во врска со кодекси 
на однесување).

Рец.55; Чл.23(2)
Контролорот може 
да  биде изземен од 
одговорност, делум-
но или целосно, до-
колку докаже дека не 
е одговорен за на ста-
нот кој ја предиз ви-
кал штетата.

Рец.55; Чл.23(2)
Контролорот може 
да е изземен од од-
говорност, делумно 
или целосно, докол-
ку се докаже дека не 
е одговорен за на ста-
нот кој ја пре диз ви-
кал штетата. 
Може да биде во пол-
за на одбраната да 
по  каже дека одго-
вор носта це лосно 
или делумно на ста-
нала како резултат на 
виша сила. 

Рец. 55; Чл.8(5), 24
Земите членки ги од-
ре дуваат соп ствени-
те правила по однос 
на механизмите за 
од редување и при-
ме на на админи стра-
тивни глоби. 
Гене рал но кажано, 
на д  леж ните органи 
имаат голема ди с-
креција да ги оценат 

та седиште на кон-
тро  лорот или обра-
бо тувачот; или во 
зем јата членка во ко-
ја престојува суб јек-
тот (освен доколку 
кон тролорот или об-
работувачот не е над-
лежен орган или ор-
ган на јавната власт).

Рец.142; Чл.80
Непрофитна орга ни-
зација или тело чии 
статутарни цели се за 
одбрана на јавните 
ин тереси, или работи 
на заштита на пра ва-
та и слободите на 
суб јектите на пода то-
ци може да поднесе 
барање до органот 
од име на субјектот 
или да го оствари 
пра вото на судска 
заштита и правото  
и да оствари надо-
мест во корист на 
субјектот. 
Согласно домашното 
право, зем јите член-
ки може да овластат 
тело да поднесува 
барања од името на 
субјектите, без да 
има ат овластување 
од  тие субјекти. 

Рец.79, 146; 
Чл.26(3), 82(3)-(5)
Субјектите имаат пра -
во да ги остварат пра-
вата пред кој било од 
групата контролори. 
Секој контролор е 
одговорен за цела-
та штета, иако до ма-
ш ните закони може 
да пропишат како за-
еднички да ја поделат 
штетата. 
Ако еден кон тролор 
целосно го платил 
надоместокот, тој по-
натаму има право 

ОРЗЛП овозможува 
претставниците да 
бараат судска заш ти-
та и надомест од ор-
га низациите од име-
то на повеќе субјекти 
(т.е., групни барања) 
кои се слични на за-
едничка постапка 
на повеќе бара те-
ли).

ОРЗЛП утврдува и 
заедничка одговор-
ност кај група на кон-
тролори. Откога ќе се 
исплати „целосен на-
до мест“ на субјек ти-
те, заедничките кон-
тро лори може да ги 
поделат трошоците 
ме ѓу себе. Ова значи 
дека некои кон тро-
лори може да сносат 
уште поголема одго-
вор ност согласно 
ОРЗЛП. 

ОРЗЛП создава мож-
ност да се бара ди-
рек тна одговорност 
од   обработувачот 
(ви ди погоре) и от-
таму овој исклучок се 
проширува на обра-
ботувачите. Во сите 
други аспекти, ова 
на чело останува не-
про менето согласно 
ОРЗЛП. 

Директивата ги из-
зема контролорите 
од одговорност за 
ште та предизвикана 
од виша сила. ОРЗЛП 
не содржи такви ис-
клучоци, што значи 
дека контролорите 
мо же да го носат ри-
зикот во случаи на 
виша сила.
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ЗЛП. Останува на до-
ма шниот надлежен 
орган да одлучи дали 
да се изрече таква 
гло ба и да се опре-
дели нејзиниот из-
нос. 

околностите во кои 
треба да се изрече 
гло бата, и да го од-
редат износот. (Ис-
клу чок од ова е Шпа-
нија, која со закон 
уре дува дека органот 
мора да издаде гло-
ба во одредени окол-
ности).

да поведе постапка 
против другите кон-
тролори за надо-
мест кој одговара 
на нивниот дел од 
одговорноста за 
п р е  д и з в и к а н а т а 
штета. 

Чл.82(3)
Контролор или об-
ра ботувач е изземен 
од одговорност ако 
се докаже дека не е 
одговорен за нас та-
нот кој ја предиз ви-
кал повредата. Не се 
спо  ме нуваат нас та-
ни предизвикани од  
виша сила.

Рец.150, 152; Чл.83
Секој надлежен ор-
ган ќе се погрижи из-
рекувањето на гло-
бите и санкциите да  
биде на начин кој е 
делотворен, сраз ме-
рен и одвраќачки. 
Во земји членки каде 
прав ниот систем не 
уредува админи стра-
тивни глоби, истите 
може да се иницира-
ат од надлежниот ор-
ган, и да се изре ку ва-
ат од домашните 
су дови. 

Концептот на адми ни-
стративни глоби за 
повреда на одред би-
те на ЕУ за ЗЛП само 
малку се менува сог-
ласно ОРЗЛП.  Сепак 
важно е да се спо ме-
не дека, како што е 
наведено подолу, по-
стојат значителни из-
мени и на износот на 
глобите и на фак то-
рите кои се одне су-
ваат на одредува ње-
то на тие глоби. 
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IX. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 99

Прекршоци од I категорија

(1) Глоба во износ до 2 % од вкупниот годишен приход на кон
тро  лорот или обработувачот  правно лице, односно трговец по
единец (изразена во апсолутен износ) остварен во деловната го
дина што ѝ претходи на годината кога е сторен прекршокот или 
од вкупниот приход остварен за пократок период од годината 
што му претходи на прекршокот, доколку во таа година правно 
то лице, односно трговецот поединец започнало да работи, ќе му 
се изрече за пре кршок на правно лице, односно трговецот пое
ди нец, ако: 

1) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 12 
од овој закон;

2) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 15 
од овој закон; 

3) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 29 
од овој закон;

4) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 30 
од овој закон; 

5) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 31 
од овој закон;

6) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 32 
од овој закон;

7) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 33 
од овој закон; 

8) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 34 
од овој закон; 

9) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 35 
од овој закон; 
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10) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 36 
од овој закон; 

11) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 37 
од овој закон; 

12) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 38 
од овој закон; 

13) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 39 
од овој закон; 

14) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 40 
од овој закон; 

15) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 41 
од овој закон; 

16) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 42 
од овој закон; 

17) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 43 
од овој закон; 

18) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 46 
од овој закон; 

19) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 47 
од овој закон; 

20) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 71 
од овој закон; 

21) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 91 
од овој закон

22) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 93 
од овој закон и

23) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 124 
од овој закон.
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 (2) Глоба во износ од 30 % од одмерената глоба за правното 
ли це, ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице, 
односно на одговорното лице во трговецот поединец за прекр
шок од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 7.500 евра во денарска противвредност 
ќе му се изрече за прекршок на службено лице во органите на др
жавната власт за сторен прекршок од ставот (1) на овој член.

(4) Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност 
ќе му се изрече за прекршок на физичко лице  контролор или 
обра ботувач за сторен прекршок од ставот (1) на овој член.

(5) Глоба во износ до 2 % од вкупниот годишен приход на тело 
што спроведува мониторинг на усогласеноста на кодексот на од
несување (изразена во апсолутен износ) остварен во деловната 
година што ѝ претходи на годината кога е сторен прекршокот или 
од вкупниот приход остварен за пократок период од годината 
што му претходи на прекршокот, доколку во таа година телото 
започ нало да работи, ќе му се изрече за прекршок ако постапува 
на на чин спротивен на одредбите на членот 45 став (4) од овој 
закон.

 (6) Глоба во износ до 2 % од вкупниот годишен приход на сер
тификационо тело (изразена во апсолутен износ) остварен во де
лов ната година што ѝ претходи на годината кога е сторен прекр
шо кот или од вкупниот приход остварен за пократок период од 
го ди ната што му претходи на прекршокот, доколку во таа годи на 
сертификационото тело започнало да работи, ќе му се изрече за 
прекршок од ставот (1) точки 18) и 19) на овој член.

(7) Глоба во износ од 30 % од одмерената глоба за правното 
лице, ќе му се изрече на одговорното лице во сертификационо то 
тело, односно на одговорното лице во телото што спроведува 
монито ринг на усогласеноста на кодексот на однесување за 
прекр шок од ставовите (5) и (6) на овој член.

Во првиот дел од ова поглавје се пропишани прекршоците од 
категорија I. Тука е определен износот на глобата во случај на не-
при држување кон законските одредби (кои се изречно наведени  во 
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овој член) во полето на заштитата на личните податоци. Во ставо-
вите понатаму се прави разлика помеѓу различните законски од-
редби кои се прекршуваат, преку пропишување на различен износ 
на глоба. Зависно од видот на прекршокот, одговорноста ја сноси 
контролорот/обработувачот, како и одговорното службено лице во 
организацијата, или одговорното лице во сертификационото тело 
или во телото што спроведува мониторинг. Глобите се изразени 
или во процент од вкупниот годишен приход или во фиксна сума. 
Зависно од својството на контролорот/обработувачот, (правно или 
физичко лице) износот на глобата може да се разликува. 

Член 100

Прекршоци од II категорија

(1) Глоба во износ до 4 % од вкупниот годишен приход на кон
тро лорот или обработувачот  правно лице, односно трговец по
еди  нец (изразена во апсолутен износ) остварен во деловната го
дина што ѝ претходи на годината кога е сторен прекршокот или 
од вкупниот при ход остварен за пократок период од годината 
што му претходи на прекршокот, доколку во таа година правно то 
лице, односно трго вецот поединец започнало да работи, ќе му се 
изрече за прекршок на правно лице, односно трговецот поеди
нец, ако: 

1) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 9 од 
овој закон;

2) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 10 
од овој закон; 

3) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 11 
од овој закон;

4) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 13 
од овој закон; 

5) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 16 
од овој закон;
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6) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 17 
од овој закон;

7) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 18 
од овој закон; 

8) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 19 
од овој закон; 

9) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 20 
од овој закон; 

10) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 21 
од овој закон; 

11) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 22 
од овој закон; 

12) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 23 
од овој закон; 

13) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 24 
од овој закон; 

14) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 25 
од овој закон; 

15) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 26 
од овој закон; 

16) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 28 
од овој закон; 

17) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 48 
од овој закон;

18) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 49 
од овој закон; 

19) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 50 
од овој закон;

20) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 51 
од овој закон;
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21) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 52 
од овој закон;

22) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 53 
од овој закон;

23) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 66 
став (1) од овој закон;

24) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 66 
став (2) од овој закон;

25) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 78 
од овој закон;

26) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 79 
став (1) од овој закон;

27) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 81 
став (1) од овој закон и

28) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 83 
од овој закон.

 (2) Глоба во износ од 30 % од одмерената глоба за правното 
лице, ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице, 
односно на одговорното лице во трговецот поединец за прекршок 
од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 10.000 евра во денарска противвредност 
 ќе му се изрече за прекршок на службено лице во органите на др
жавната власт за сторен прекршок од ставот (1) на овој член.

(4) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност 
ќе му се изрече за прекршок на физичко лице  контролор или 
обра ботувач за сторен прекршок од ставот (1) на овој член

Во член 100 се наведени прекршочните одредби за прекршоци 
од категорија II. Тука глобите се повисоки во споредба со член 99. 
Одговорноста ја сноси контролорот/обработувачот како и одго
ворното лице во организацијата на  контролорот/обработувачот. 
И повторно, износот е наведен или како процент од вкупниот 
годи шен обрт на контролорот/обработувачот или во фиксен 
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износ. Доколку прекршокот го направи контролорот како 
физичко лице, износот на глобата е помал. 

Член 101

Прекршоци  видеонадзор

(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност 
ќе му се изрече за прекршок на правно лице, односно трговецот 
пое динец  контролор, ако:

1) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 84 
од овој закон;

2) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 85 
од овој закон;

3) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 86 
од овој закон;

4) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 87 
од овој закон и

5) постапува на начин спротивен на одредбите на членот 88 
од овој закон.

(2) Глоба во износ од 30 % од одмерената глоба за правното 
лице, ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице, 
односно на одговорното лице во трговецот поединец за прекршок 
од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност 
 ќе му се изрече за прекршок на службено лице во органите на др
жавната власт за сторен прекршок од ставот (1) на овој член.

(4) Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност 
ќе му се изрече за прекршок на физичко лице  контролор или 
обра ботувач за сторен прекршок од ставот (1) на овој член.. 

Посебни одредби ги регулираат прекршоците кои се однесуваат 
на обработка на лични податоци преку видеонадзор. Износот на 
глобата варира, во зависност од спецификите на контролорот  - за 
физички лица казните се во помали износи.
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Член 102

Одмерување на глоба

(1) При одмерување на глобата во секој конкретен случај со
одветно се разгледуваат следните елементи: 

а)  природата, тежината и времетраењето на повредата, зе
мајќи ги предвид природата, обемот или целта на со од
ветната об работка, како и бројот на засегнатите субјекти 
на лични по датоци и степенот на нивната претрпена штета;

б) дали повредата е извршена намерно или од небрежност;

в) секоја преземена активност од контролорот или обрабо ту
вачот за ублажување на последиците од штетите претрпе
ни од страна на субјектите на личните податоци;

г) степенот на одговорност на контролорот или обрабо ту ва
чот, земајќи ги предвид техничките и организациските 
мер ки кои се применуваат во согласност со членовите 29 и 
36 на овој закон;

д) сите релевантни претходни прекршоци сторени од стра на 
на контролорот или обработувачот;

ѓ) степенот на соработка со Агенцијата со цел отстранување 
на повредата и ублажување на можните негативни ефек ти 
од таа повреда;

е) категориите на лични податоци врз кои влијае повредата;

ж) начинот на кој Агенцијата дознала за повредата, особено 
да ли и до кој степен контролорот или обработувачот изве
стил за повредата;

з) ако против засегнатиот контролор или обработувач во 
врска со истиот предмет на обработка претходно му биле 
изрече ни мерки од членот 66 став (2) на овој закон, негово
то усо гла сување со тие мерки;

ѕ) почитувањето на одобрените кодекси на однесување во 
сог ласност со членот 44 на овој закон или одобрените ме
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ханизми за сертификација во согласност со членот 46 на 
овој закон и

и) сите други отежнувачки или олеснувачки фактори кои се 
при менливи на околностите на случајот, како што се ди
ректно или индиректно остварени финансиски добивки 
или избег нати загуби поради повредата.

(2) Ако контролорот или обработувачот за иста или за поврза
ни операции на обработка намерно или од небрежност повредил 
не колку одредби од овој закон, вкупниот износ на глобата не мо
же да го надминува износот одреден за најтешкиот прекршок.

(3) Одмерувањето на висината на глобата за правно лице се вр
ши согласно Законот за прекршоците и одредбите на овој член.

Ова законска одредба ги воведува критериумите кои мора да се 
земат предвид кога се изрекуваат казни и се одредува нивниот 
износ. Сите од наведените критериуми ќе бидат земени предвид за 
да се изрече вистинската глоба во конкретниот случај. Целта на 
овие критериуми е во секој одделен случај изречените глоби да 
бидат целисходни, сразмерни и да одвраќаат од повторно извр-
шување  на таков прекршок. 

Законот за прекршоци секогаш се применува. 

Член 103

Надлежност за прекршок

(1) За прекршоците определени во членовите 99, 100 и 101 од 
овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција 
из рекува Агенцијата (во натамошниот текст: Прекршочен орган).

(2) Прекршочната постапка од ставот (1) на овој член ја води 
Ко ми сија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: 
Прекр шочна комисија) формирана од страна на директорот на 
Дирекци јата.

(3) Прекршочната комисија е составена од два члена и претсе
дател на Комисијата со нивни заменици.
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(4) Членовите на Комисијата и нивните заменици треба да 
имаат високо образование и работно искуство од најмалку една 
година на предметната материја, од кои најмалку еден е дип
ломиран прав ник со положен правосуден испит.

(5) Мандатот на членовите на Прекршочната комисија и нив
ните заменици е со времетраење од две години со право на пов
торен избор.

(6) Покрај членовите на Прекршочната комисија и нивните за
ме ници, директорот на Агенцијата може да определи секретар на 
Прекр шочната комисија кој врши административни работи за 
Комисијата. 

(7) Прекршочната комисија донесува деловник за својата 
работа.

(8) Член на Прекршочната комисија или заменик може да се 
разреши: 

1) со истекот на времето за кое е именуван; 

2) по негово барање; 

3) со исполнување на условите за старосна пензија согласно 
со законот; 

4) ако биде осуден со правосилна судска пресуда за кривично 
дело на безусловна казна затвор од најмалку шест месеца; 

5) ако му се утврди трајна неспособност; 

6) ако се утврди прекршување на прописите за водење на 
пре кршочната постапка со правосилна одлука; 

7) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат од ра бо
тењето во Прекршочната комисија и 

8) ако не пријавил постоење на конфликт на интереси за 
случај за кој решава Прекршочната комисија.

(9) Предлог за разрешување на член на Комисијата или заме
ник за случаите од ставот (8) точки од 3 до 8 на овој член поднесу
ва претседателот на Прекршочната комисија до директорот на 
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Аген цијата.

(10) Прекршочната комисија има право да изведува докази и 
со бира податоци кои се неопходни за утврдување на прекршок
от, како и да врши други работи и презема дејствија утврдени со 
овој закон, Законот за прекршоците и/или со друг закон.

(11) Членовите на Прекршочната комисија и нивните заме ни
ци се самостојни и независни во работата на Прекршочната ко
мисија и одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и са
мостојно убедување.

(12) Прекршочната комисија работи во совет, а одлучува со 
мно зинство гласови од вкупниот број членови.

(13) Прекршочната комисија води единствена евиденција на 
прекршоците, изречените санкции и донесените одлуки на на чин 
пропишан од директорот на Агенцијата.

(14) Со актот од ставот (13) на овој член се пропишува и начи
нот на пристап до информации кои се содржани во евиденцијата.

(15) За работата на Прекршочната комисија, членовите на Ко
ми сијата и нивните заменици имаат право на надоместок според 
ре алните трошоци за водење на постапката како и обемноста и 
сло женоста на предметите. Висината на надоместокот се утврдува 
со акт на директорот на Агенцијата.      

Оваа законска одредба ги уредува основните правила за извр  шу-
вање на прекршочната постапка за прекршувања на законот. Пре-
кршочната постапка ја спроведува Комисијата за прекршоци (внат-
решна организација на Агенцијата) додека прекршочната санкција 
се изрекува од Агенцијата во својство на тело надлежно за прекр-
шокот. Оваа одредба понатаму го уредува составот на Комисијата и 
критериумите за членовите на истата, како и условите на нивниот 
мандат.  

При одлучување по прекршочен предмет, комисијата има право 
да ги изнесе доказите и да собира податоци, и да извршува други 
задачи и да спроведува активности определени со Законот за за-
штита на личните податоци, Законот за прекршоци и/или другите 
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применливи закони. Комисијата работи во совети, согласно својот 
деловник.  

Прекршочната комисија е обврзана да води единствена евиден-
ција за прекршоците, изречените санкции и донесените решенија.  

Член 104

Судска заштита во прекршочна постапка

(1) Решенијата на Прекршочната комисија се конечни. Против 
так вите решенија може да се поднесе тужба за поведување на уп
равен спор пред надлежен суд согласно закон.

(2) Тужбата за поведување на управен спор од ставот (1) на овој 
член се поднесува во рок од осум дена од денот на приемот на 
решението и истата го одлага извршувањето на решението.    

Против решенијата на Прекршочната комисија може да се под-
несе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд. 
Тужбата за поведување на управен спор го одлага извршувањето на 
решението.  

Член 105

Застареност

(1) Прекршочната постапка не може да се поведе ниту да се 
води ако поминат три години од денот кога е сторена повредата 
на не кое право загарантирано со овој закон.

(2) Застарувањето на  прекршочното гонење започнува  од  де
нот кога  е  сторена повредата на некое право загарантирано со 
овој закон. 

(3) Застарувањето не тече за времето за кое според законот 
 го нење не може да започне или да продолжи.

(4) Застарувањето се прекинува со секое процесно дејствие 
што се презема заради гонење на сторителот на повредата.
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(5) Застарувањето се прекинува и кога сторителот во времето 
додека тече рокот на застареноста стори исто така тежок или 
потежок прекршок.

(6) По секој прекин застарувањето започнува повторно да тече.

(7) Застареност на прекршочното гонење настанува во секој 
слу чај кога ќе измине два пати онолку време колку што според 
закон се бара за застареност на прекршочното гонење. 

Член 105 ги определува временските рокови за застарување на 
прекршочните постапки. Според оваа одредба, прекршочна пос-
тапка не може да се поведе ниту да се води ако поминат три годи  ни 
од денот кога е сторена повредата. Одредбите од овој член исто 
така ги определуваат применливите правила по однос на преки нот 
на застарувањето. 

Застареноста на прекршочното гонење настанува во секој слу  чај 
кога ќе измине два пати онолку време колку што според закон се 
бара за застареност на прекршочното гонење.
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X. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

1. Организација и вработување во Агенцијата

Член 106

Стручна служба

(1) Стручните, нормативноправните, управните, управнонад
зор ните, супервизорските, материјалнофинансиските, сметко
вод  ствените, информатичките и други работи на Агенцијата ги 
врши стручна служба чија внатрешна организација, делокруг на 
работа и услови за вработување поблиску се уредуваат со акти те 
за внат решна организација и систематизација на работните 
места.

(2) Вработените во Агенцијата, освен помошно–техничките ли
ца имаат статус на административни службеници во согласност 
со про писите за административни службеници (во натамош ниот 
текст: вработени). 

(3) Стручната служба ги извршува работите од својот делокруг 
на работа самостојно и непристрасно, придржувајќи се кон по
стап ките утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа 
на него.

(4) Актите за внатрешна организација и систематизација на ра
ботните места на Агенцијата, целосно самостојно, независно и 
без влијание од други органи на државната власт, ги донесува ди
рек торот на Агенцијата.

Целта на овој член е да се пропише дека Агенцијата ќе има струч-
на служба, која работи во служба на Агенцијата, и која ги извршува 
сите нормативно-правни, управни, управно-надзорни, суперви зор-
ски, материјално-финансиски, сметководствени, информатички и 
други работи на Агенцијата. За регулирање на организациската 
структура на стручната служба вклучувајќи го и актот за система ти-
зација на работните места, Агенцијата ќе донесе интерен акт.  
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Сите вработени во Агенцијата, ќе ги исполнуваат своите долж-
ности согласно Законот за административни службеници, и ќе има-
ат статус на административни службеници, со исклучок на помош-
но-техничкиот персонал. 

Исто како директорот на Агенцијата и неговиот заменик, вра бо-
тените во Агенцијата ќе ги извршуваат работите од својот делокруг 
на работа самостојно и непристрасно, придржувајќи се кон постап-
ките утврдени со овој закон и прописите донесени од Агенцијата. 

Главната цел на овој член е да  се обезбеди целосна независност 
на внатрешната организација и систематизацијата на работните ме-
ста на Агенцијата, самостојно и без можност за влијание од други 
органи на државната власт.

Член 107

Критериуми за класификација на работните места

(1) Класификацијата на работните места на вработените во 
Агенцијата се врши согласно со: 

 одговорноста, целите, видот и сложеноста на работите и 
ра  ботните задачи на работното место и 

 потребните стручни квалификации, работното искуство во 
струката, работното искуство од областа на заштитата на 
лич ните податоци, општите и посебните услови и други 
кри териуми од значење за работното место.

(2) Општите и посебните услови и другите критериуми од ста
вот (1) на овој член се утврдуваат во актот за систематизација на 
ра ботните места на Агенцијата.

Членот ги пропишува критериумите за класификацијата на ра-
бот ните места. Тие ќе зависат од нивото на одговорност и сложе-
ност на работите и работните задачи на работното место, од струч-
ните квалификации и работното искуство во струката, како и од 
другите општи и посебни услови од значење за работното место.   

Агенцијата ќе донесе Акт за систематизација за работните места 
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за своите вработени и ќе ги утврди потребните стручни квали фи-
кации и работно искуство како и описот на работните задачи на 
секој вработен во Агенцијата.  

Член 108

Категории на работни места во Агенцијата

Работните места на вработените во Агенцијата се класи фи
цираат во четири категории, и тоа: 

 категорија А  секретари,

 категорија Б  раководни административни службеници, 

 категорија В  стручни административни службеници,  

 категорија Г  помошностручни административни служ
беници.

Со член 108 се дефинираат четирите категории на работни места 
на вработените. Највисокото ниво е категорија A, кое го извршуваат 
секретари, а најниското ниво е категорија Г, за помошно- стручни 
административни службеници. 

Член 109

Нивоа на работни места и звања

За вработените во Агенцијата се утврдуваат нивоата на работ
ни места во рамките на класифицираните категории опишани  со 
след ните звања: 

1) Категорија А секретари:

 ниво А1  генерален секретар.

2) Категорија Б раководни административни службеници: 

 ниво Б1  државен советник;

 ниво Б2  раководител на сектор;

 ниво Б3  помошникраководител на сектор и 
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 ниво Б4  раководител на одделение.

3) Категорија В  стручни административни службеници:

 ниво В1 – советник;

 ниво В2  виш соработник;

 ниво В3 – соработник;

 ниво В4  помлад соработник.

4) Категорија Г  помошностручни административни служ
беници:

 ниво Г1  самостоен референт, 

 ниво Г2  виш референт, 

 ниво Г3  референт,

 ниво Г4  помлад референт.

Овој член понатаму ги определува нивоата и звањата на работни 
места за сите вработени во Агенцијата во рамките на сите 4 кате-
гории. Категоријата A (секретари) има само едно подниво, додека 
категориите Б (раководни административни службеници), В (струч-
ни административни службеници) и Г (помошно-стручни админи-
стративни службеници) имаат четири поднивоа. 

Член 110

Работни односи

(1) Во однос на вработувањето, унапредувањето, правата, дол
ж ностите и одговорностите, како и другите прашања во врска со 
ра ботниот однос на вработените во Агенцијата, непосредно се 
при менуваат одредбите на овој закон.

(2) За прашањата кои се однесуваат на работниот однос на 
 ад министративните службеници, а кои не се уредени со овој за 
кон, соодветно се применуваат прописите за административ ни
те служ  беници.
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(3) По исклучок од ставовите (1) и (2) на овој член, за прашања
та кои се однесуваат на работниот однос на административните 
служ беници, а кои не се уредени со овој закон, со Законот за ад
мини стра тивните службеници и Законот за вработени во јав ниот 
сектор, се применуваат општите прописи за работните односи.

(4) Во однос на прашањата кои се однесуваат на работниот од
нос на помошнотехничките лица вработени во Агенцијата кои 
немаат статус на административни службеници, соодветно се 
при  менува ат одредбите на овој закон, прописите за вработени
 те во јавниот сек тор и општите прописи за работните односи. 

(5) Генералниот секретар на Агенцијата (во натамошниот текст: 
сек ретар), е највисокиот извршен раководен административен 
служ беник, кој раководи со административните службеници и 
дру  гите вработени, дава упатства на раководните и другите ад
мини стративни службеници и вработени во Агенцијата, а осо
бено во контекст на управувањето со човечките ресурси, како и 
решава за правата, обврските и одговорностите на админи стра
тивните служ беници и другите вработени согласно закон.

Како што е утврдено во член 106, сите вработени во Агенцијата 
имаат обврска да се придржуваат кон одредбите на овој закон. По 
прашања кои се однесуваат на работни односи на административ-
ните работници ќе се применуваат општите одредби за админи стра-
тивни работници. Во вакви случаи може дополнително да се при-
менуваат и општите прописи кои ги регулираат работните од носи, 
како и Законот за административни службеници и Законот на вра-
ботени во јавниот сектор. 

За помошно-техничките лица вработени во Агенцијата кои не-
маат статус на административни службеници, соодветно се приме-
нуваат одредбите на овој закон, како и Законот на вработени во 
јавниот сектор и општите прописи за работните односи. 

Став 4 од овој член ги определува условите за генералниот сек-
ретар на Агенцијата како највисокиот извршен раководен адми ни-
стративен службеник, кој дава упатства за целокупните работни 
задачи на административните службеници и управува со човечките 
ресурси во Агенцијата. 
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Член 111

Вработување
(1) Агенцијата ги спроведува вработувањата на администра

тив ните службеници и другите вработени, врз основа на Годишен 
план за вработувања кој најдоцна до крајот на првото полугодие 
на те ковната година за следната календарска година, го донесува 
ди ректорот на Агенцијата.

 (2) Постапката за вработување се спроведува со објавување 
на јавен оглас од страна на Агенцијата, по што во транспарентна, 
фер и конкурентна постапка на селекција, се избира најдобриот 
кандидат за работното место и истиот заснова работен однос со 
Агенцијата.

(3) Јавниот оглас за вработување кој не може да биде пократок 
од осум дена ниту подолг од 15 дена, се објавува на интернет
стра ни цата на Агенцијата, како и во најмалку два дневни весни
ци, од кои еден од весниците што се издаваат е на јазикот што го 
збо руваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен 
јазик различен од македонскиот јазик.

(4) Формата, содржината и начинот на донесувањето на Годиш
ниот план за вработувања од став (1) на овој член се пропишува 
со акт на директорот на Агенцијата.

(5) Начинот и постапката за селекција и вработување, како и 
дру гите прашања во врска со спроведувањето на постапката за 
вра ботување во Агенцијата, се пропишуваат со акт на директорот 
на Агенцијата.  

Директорот на Агенцијата го усвојува годишниот план за врабо-
тување во форма на акт. Рокот за донесување на овој план е крајот 
на првата половина на тековната година за следната календарска 
година. Агенцијата при вработувањето на сите административни и 
други вработени се води согласно тој план. 

Овој член исто така ги определува условите на постапката за вра-
ботување која треба да се следи (почнувајќи со објавување на јавен 
оглас) за да се обезбеди транспарентна, правична и конку рентна 
постапка на селекцијата. Ова е потребно и за да се обезбеди само-
стојност во постапување на Агенцијата како таква.
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Член 112
Општи и посебни услови за пополнување на работни места

(1) За пополнување на работно место на вработен во Агенци
јата, кандидатот треба да ги исполни следниве општи услови: 

 да е државјанин на Република Македонија; 

 активно да го користи македонскиот јазик; 

 да е полнолетен; 

 да има општа здравствена способност за работното место 
и 

 со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна 
заб рана на вршење професија, дејност или должност.

(2) Покрај општите услови за пополнување на работно место 
на вработен од ставот (2) на овој член кандидатот треба да ги ис
полни и следниве посебни услови: 

  да има соодветни стручни квалификации потребни за ра
бот ното место, 

 да има соодветно работно искуство потребно за работно то 
место, 

 да поседува соодветни општи работни компетенции пот
реб ни за работното место пропишани со Рамката на општи 
ком пе тенции согласно прописите за административни 
служ  бе ници и 

 да поседува соодветни посебни работни компетенции по
требни за работното место.

Членот 112 ги утврдува условите кои треба да ги исполни кан-
дидатот. Во став 1 од овој член се наведени општите услови. Сите 
овиe општи услови мора да бидат исполнети од страна на канди-
датот. 

Дополнително, во став 2 од членот се наведени посебни услови 
за вработување на кандидати. Тука е важно што има два вида на 
услови – општи и посебни, кои се кумулативни и секогаш треба да се 
исполнети за кандидатот да биде успешен.   
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Член 113

Должност за извршување на работите и на работните задачи

(1) Вработените во Агенцијата се должни да ги извршуваат ра
бо тите и работните задачи опишани во актот за систематизација 
на работните места на Агенцијата.

(2) Вработените во Агенцијата се должни да ги извршуваат ра
ботните задачи дадени од директорот на Агенцијата, односно од 
секретарот, или непосредно претпоставениот и да постапуваат 
по нив во согласност со Уставот, закон или друг пропис.

(3) Ако вработените сметаат дека дадената работна задача од 
ставот (2) на овој член не е во согласност со Уставот, со закон и  со 
друг пропис се должни за тоа да му укажат на директорот на Аген
цијата, секретарот, односно на непосредно претпоставениот кој 
им ја дал задачата.

(4) Ако вработените не го предупредат директорот на Агенци
ја та, односно секретарот, или непосредно претпоставениот дека 
зада чата е неуставна, односно незаконита и ја извршат, тие ќе од
гова раат за нејзиното извршување, како и нивниот непосредно 
прет поставен. 

Член 113 ги обврзува вработените во Агенцијата за извршува ње 
на задачи и задолженија согласно актот за систематизација на ра-
ботните места, и согласно Устав, закон и останати поврзани про-
писи. 

 Непосредниот претпоставен и директорот на Агенцијата ќе би-
дат известени за евентуално сомневање за прекршување на Уставот 
или останатите законски акти кое се извршиле при исполнување на 
нивните задачи и задолженија.

 Ова не е само право на вработениот, туку и негова обврска, и во 
случај на неисполнување на истата, доколку станува збор за пре-
кршување на Уставот или законот, ова повлекува одговорност за 
постапката кај работникот како и кај неговиот непосреден прет-
поставен.  
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Член 114

Распоредување

(1) Во интерес и по потреба на Агенцијата, вработен во текот на 
работниот однос може да биде распореден на друго работно 
место во исто ниво кое го имал на претходното работно место 
(хори зон тално распоредување).

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, вработен во Аген
цијата може да биде распореден на друго работно место и на 
негово барање, ако ги исполнува условите за тоа работно место 
според актот за систематизација на работните места.

(3) Распоредувањето  од ставот (1) на овој член може да се 
изврши ако се исполнети следниве услови:

 работното место на кое се врши распоредувањето е слобод
но или упразнето,

 вработениот во целост ги исполнува условите утврдени во 
актот за систематизација на работните места за работното 
место на кое се врши распоредување (вид на образование, 
потребно работно искуство и слично).

Овој член го пропишува правото на распоредување на кој било 
работник на друго работно место во Агенцијата.  

Оваа одредба е за потребите и интересите на Агенцијата. Распо-
редувањето може да се реализира и по барање на работникот како 
дел од неговите права како вработен. 

Во секој случај, распоредувањето ќе биде возможно само докол-
ку се исполнети условите утврдени со став 3.
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Член 115

Унапредување

 (1) Вработените во Агенцијата можат да бидат унапредени на 
по високо слободно работно место за кое ги исполнуваат услови
те утврдени во актот за систематизација на работните места, а со 
цел нивно кариерно унапредување.

(2) За започнување на постапка за унапредување на админи
стра тивен службеник, доколку се обезбедени финансиски сред
ства за унапредувањето согласно закон, секретарот, до орга ни
зационата единица надлежна за управување со човечки ресурси, 
односно ад ми нистративниот службеник кој ги врши над леж но
стите на орга ни зационата единица за управување со човечки 
ресурси, доставу ва барање за започнување на постапка за уна
предување на адми ни стративен службеник, во кое го назначува 
нивото и описот на ра ботно место кое се предлага за пополнување.

(3) Врз основа на Барањето од ставот (2) на овој член, орга низа
ционата единица надлежна за управување со човечки ресурси, 
од носно административниот службеник кој ги врши надлежно
стите  на организационата единица за управување со човечки ре
сурси, на вебстраницата на Агенцијата, објавува интерен оглас и 
образец за пријава за унапредување. Интерниот оглас се објаву
ва за период кој не може да биде пократок од пет, односно по долг 
од десет дена од денот на неговото објавување.

(4) На интерниот оглас може да се јави административен служ
беник, вработен во Агенцијата, кој ги исполнува општите и посеб
ните услови за пополнување на работното место пропишани за 
со одветното ниво согласно закон и во актот за систематизација 
како и: 

 да е оценет со оцена „А“ или „Б“ при последното оценување, 

 да е на работно место на непосредно пониско ниво или да 
е на работно место во рамки на истата категорија на ра бот
ни места во која е работното место за кое е објавен интер
ниот оглас и
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 да не му е изречена дисциплинска мерка во последната го
дина пред објавувањето на интерниот оглас.

(5) Исполнувањето на условите за унапредување на вработе
ни те во Агенцијата во повисоко работно место се проверува 
еднаш годишно и тоа најдоцна до 30 април за сите вработени во 
Агенцијата.

(6) Секретарот, од редот на вработените во Агенцијата форми
ра комисија за селекција за унапредување која е составена од 
прет седател, двајца членови и нивни заменици (во натамошниот 
текст: Комисија). 

(7) Комисијата од ставот (6) на овој член по правило е соста
вена од:

 раководителот на организационата единица во која се по
пол нува работното место преку постапка за унапредува
ње, кој е прет седател на Комисијата и негов заменик и

 двајца вработени во Агенцијата со нивни заменици, од кои 
најмалку еден од организационата единица надлежна за 
уп ра вување со човечки ресурси, односно админи стра тив
ниот службеник кој ги врши надлежностите на организа
ционата единица за управување со човечки ресурси.

(8) По исклучок од ставот (7) на овој член во случај кога во орга
низационата единица во која се пополнува работно место преку 
по стапка за унапредување нема раководител, или кога вработе
ни от во организационата единица надлежна за управување со 
човечки ресурси, односно административниот службеник кој ги 
врши над лежностите на организационата единица за управу
вање со човеч ки ресурси не е во можност да биде член на Коми
сијата, претседателот и другите членови на Комисијата, од редот 
на вработените соодвет но ги определува секретарот на Аген ци
јата.  

(9) Начинот на унапредување во Агенцијата се утврдува со под
законски акт донесен од директорот на Агенцијата. 
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Со член 115 се определува можноста вработените да бидат уна-
предени врз основа на нивната успешност и стручни квалитети. 
Исполнувањето на условите за унапредување на сите вработени во 
Агенцијата во повисоко работно место се проверува еднаш годиш-
но и тоа најдоцна до 30 април секоја година.  

Овие одредби детално ги објаснуваат чекорите на процедурата 
за унапредување како и условите за истото. 

За да се олесни тој процес, секретарот формира Комисија за се-
лекција за унапредување во Агенцијата. Составот на оваа внатреш-
на Комисија е објаснет во став 7 и 8 од овој член. 

Начинот на унапредување ќе биде опишан во подзаконски акт 
издаден од директорот на Агенцијата

Член 116

Работно време, одмори и отсуства

(1) Поради потребите на Агенцијата, а по барање на непосредно 
претпоставениот, вработените можат да работат и прекувремено.

(2) Вработениот има право на годишен одмор и други отсуства 
 во согласност со општите прописи за работните односи и според 
потребите на Агенцијата.

(3) Меѓусебните права и обврски на Агенцијата и вработениот 
 кој е упатен на обука и/или стручно усовршување за потребите 
на Агенцијата, се уредуваат со писмен договор во кој се утврду
ва точ ниот датум до кој вработениот не може да побара прес
танување на работниот однос, како и неговата материјална од
го ворност сраз  мер на на средствата потрошени за реализација 
на обуката, односно стручното усовршување од страна на Аген
цијата, докол  ку по него ва вина или на негово барање му преста
не работниот од нос пред ут врдениот датум.

Во член 116 се објаснети работните услови (прекувремена рабо-
та, годишни одмори, итн.) на вработените во Агенцијата, кои ќе би-
дат согласно општите регулативи за работните односи и согласно 
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потребите на Агенцијата. 

Обуката и стручното усовршување на вработените ќе се регули-
ра со писмен договор во кој ќе бидат прецизирани сите услови на 
обуката како и обврските на вработениот доколку по негова вина 
или на негово барање му престане работниот однос пред утврде-
ниот датум.

Член 117

Оценување на работата

(1) Вработените во Агенцијата во текот на своето работење ќе 
бидат оценувани еднаш годишно, најдоцна до првото тримесеч је 
од следната година за годината којашто изминала. Од извршено
то оценување на работата ќе се подготви извештај и ќе се потпи
ше од двете страни. Извештајот за оценување на работата се чу ва 
во персоналното досие на вработениот.

(2) Вработените кои оправдано отсуствувале од работа подол
го од шест месеци во текот на годината (боледување, неплатено 
отсу ство итн.) нема да бидат оценувани.

(3) Оценувањето на вработените ќе се прави врз основа на по
датоци кои се однесуваат на стручното знаење и способности во 
ра ботењето, залагањето, постигнатите резултати, креативноста и 
со весноста при извршувањето на службените должности кои се 
во функција на извршување на надлежностите на Агенцијата.

(4) Резултатите од оценувањето ќе служат како основа за упра
ву вање со ефектот на административните службеници согласно 
закон.

(5) Оценувањето се врши од страна на непосредно претпо  ста
ве   ниот административен службеник, односно раководниот ад
ми  ни   стра  тивен службеник, односно секретарот во случаите 
кога адми  ни стративниот службеник нема непосредно прет по
ставена д    ми    ни   стративен службеник (во натамошниот текст: 
оценувач).
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(6) Оценувачот со оценка „1“, „2“, „3“, „4“ или „5“ ја оценува ра
ботата на административниот службеник во однос на квалитетот, 
ефек тивноста и ефикасноста на работењето, почитувањето на 
ро ковите и нивото на исполнување на утврдените работни цели  и 
задачи, нивото на вклученост и посветеност на работата, при до
несот во реализацијата на стратешкиот план на Агенцијата, реа
лизацијата на индивидуалниот план за стручно усовршување и 
однесувањето на административниот службеник.

(7) Годишната оцена на административниот службеник може 
да биде: 

 „А“, доколку има вредност од 4,51 до 5,00, 

 „Б“, доколку има вредност од 3,51 до 4,50, 

 „В“, доколку има вредност од 2,51 до 3,50, 

 „Г“, доколку има вредност од 1,51 до 2,50 и 

 „Д“, доколку има вредност од 1,00 до 1,50.

(8) Поблиските критериуми за начинот на оценување на адми
нистративниот службеник, како и формата и содржината на об ра
зецот за оценување се утврдува со подзаконски акт донесен од 
директорот на Агенцијата.

Член 117 ја утврдува постапката за оценка на работните пер-
форманси на вработените. Процесот на оценување ќе се спрове-
дува најмалку еднаш годишно и ќе се базира брз работната успеш-
ност на секој вработен. Оценката ќе се чува во досието на работникот. 
Овој извештај ќе послужи како основа за понатамошно унапре ду ва-
ње, распоредување или дисциплински мерки против вработените. 

Сепак, во секој случај вработените кои оправдано отсуствувале 
од работа подолго од шест месеца во текот на годината нема да 
бидат оценувани за таа година. 

Оценувањето ќе го спроведува непосредниот претпоставен ад-
ми ни стративен службеник односно секретарот во случаите кога 
административниот службеник нема непосредно претпоставен ад-
министративен службеник.  
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Став 6 и 7 од овој член ги уредуваат начините како се употребуваат 
оцените и петте видови на тие годишни оцени.  

Целокупната постапка на оценувањето ќе се регулира со под-
законски акт усвоен од директорот на Агенцијата.

Член 118

Месечна плата, надоместоци и награди

(1) Вработените во Агенцијата имаат право на плата, надо ме
стоци на плата и додатоци на плата. Платата на вработените во 
Агенцијата, надоместоците на плата и додатоците на плата се 
обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија.

(2) Платите на вработените во Агенцијата се утврдуваат врз 
основа на коефициенти според образованието и сложеноста на 
работите на работното место на кое работникот е распореден 
спо ред актот за систематизација на работните места, неговото 
ра ботно искуство, како и видот и позиционираноста на работно
то место согласно со класификација на работните места. Коефи
циентите за утврдување на платите на вработените во Агенци ја та 
изнесуваат: 

 ниво А1  коефициент 2,60

 ниво Б1 коефициент 2,10, 

 ниво Б2  коефициент 2,05, 

 ниво Б3  коефициент 1,80, 

 ниво Б4   коефициент 1,70, 

 ниво В1  коефициент 1,50, 

 ниво В2  коефициент 1,40, 

 ниво В3  коефициент 1,30,

 ниво В4  коефициент 1,20,

 ниво Г1  коефициент 0,90,
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 ниво Г2  коефициент 0,80,

 ниво Г3  коефициент 0,75,

 ниво Г4  коефициент 0,70.

(3) Платата на вработените во Агенцијата утврдена во ставот 
(2) на овој член се вреднува во износ од 0,5 % за секоја навршена 
годи на работен стаж, а најмногу до 20 %.

(4) Основица за пресметување на платата претставува просеч
ната исплатена месечна плата по вработен во Републиката за 
прет ходната година, според податоците на Државниот завод за 
ста тистика.

(5) Вработените во Агенцијата добиваат парични награди и бо
нуси во врска со постигнатите исклучителни резултати во рабо  те
њето, како и за спроведување на обуки од областа на заштитата 
на личните податоци.

(6) Системот на наградување на вработените во Агенцијата од 
ставот (5) на овој член поблиску го пропишува директорот на 
Аген цијата. 

Овој член ги пропишува условите на месечната плата, надо ме-
стоците и наградите за вработените во Агенцијата. Тие се обез бе-
дуваат од Буџетот на земјата. 

Сите месечни плати ќе се утврдуваат врз основа на коефициент 
кој е поврзан со степенот на образование и сложеност на работите 
на работното место. Во став 2 од членот се наведени тие коефи-
циенти. 

Платата на вработените во Агенцијата ќе се зголемува за 0,5 % за 
секоја навршена година работен стаж, а најмногу до 20 %. Основица 
за пресметување на платата претставува просечната исплатена 
месечна плата по вработен за претходната година, според податоци 
на Државниот завод за статистика. 

Дополнително на ова, вработените имаат право на парични на-
гради и бонуси за постигнати исклучителни резултати, како и за 
спроведување на обуки од областа на заштитата на личните по-
датоци. 
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Системот за наградување на вработените поблиску го пропишу-
ва директорот на Агенцијата.  

      

Член 119

Применливост

(1) Во однос на дисциплинската и материјалната одговорност, 
како и престанувањето на работниот однос на административ
ните службеници и другите вработени во Агенцијата соодветно 
се при менуваат прописите за административните службеници и 
пропи сите за вработените во јавниот сектор.

Согласно оваа одредба, против сите вработени може да се пове-
де дисциплинска постапка во случај на повреда на нивните про фе-
сионални задолженија и обврски. Во такви случаи, соодветно се 
применуваат одредбите кои важат за вработените во јавниот сектор 
и администрацијата.

Член 120

Доверливост

Вработените во Агенцијата се должни да ги чуваат како тајна 
податоците до кои дошле во својата работа, како за време на вра
ботувањето во Агенцијата, така и по неговото завршување, а кои 
претставуваат лични податоци или класифицирани информации 
во согласност со закон. Вработените во Агенцијата се должни да 
ги чу ваат како тајна особено известувањата од страна на фи зич
ките лица кои се однесуваат на прекршување на одредбите од 
овој закон. 

Член 120 е многу важен за извршувањето на задолженијата на 
вра ботените во Агенцијата. Членот пропишува законска обврска за 
доверливост за секој личен или класифициран податок до кој дош-
ле вработените при извршување на своите задачи. Обврската за 
доверливост се однесува и за времето на работење во Агенцијата, 
но и по неговото завршување. Оваа доверливост се однесува и на 
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информации од страна на физичките лица кои се однесуваат на 
прекршување на одредбите од овој закон.   

2. Супервизија над заштитата на личните   
податоци

Член 121

Домен и овластување за спроведување супервизија

(1) Супервизија над заштита на личните податоци во смисла на 
овој закон е системски и независен надзор над законитоста на 
пре земените активности при обработката на личните податоци и 
нив на та заштита во спроведувањето на овој закон и прописите 
доне сени врз основа на овој закон, кое особено опфаќа контрола, 
ис трага, проверка, давање насоки и едукација на контролорите и 
обработувачите (во натамошниот текст: супервизија).

(2) Супервизија врши Агенцијата преку супервизори за заш
тита на личните податоци (во натамошниот текст: супервизори).

(3) Супервизорите кои ја вршат супервизијата, покрај општите 
услови утврдени со овој закон, потребно е да имаат и високо об
разование од областа на правото или информатичките науки. 

(4) Супервизорите се административни службеници со звање:

 супервизор;

 самостоен супервизор;

 виш супервизор;

 помошникглавен супервизор и

 главен супервизор.

(5) Супервизор може да биде вработен од категоријата В кој ги 
исполнува условите најмалку за стручен службеник од четврто 
ни во  В4,  согласно овој закон.



276

(6) Самостоен супервизор може да биде вработен од катего
рија та В кој ги исполнува условите најмалку за стручен службе
ник од прво ниво – В1, согласно овој закон.

(7) Виш супервизор може да биде вработен од категоријата Б 
кој ги исполнува условите најмалку за раководен службеник од 
четврто ниво Б4, согласно овој закон.

(8) Помошник главен супервизор може да биде вработен од  ка
тегоријата Б кој ги исполнува условите најмалку за раководен 
служ беник од трето ниво Б3, согласно овој закон.

(9) Главен супервизор може да биде вработен од категоријата 
Б кој ги исполнува условите најмалку за раководен службеник од 
второ ниво Б2, согласно овој закон. 

Овој член ја дефинира супервизијата како акт или процес на си с-
темски и независен надзор над законитоста на обработката на лич-
ните податоци и преземените заштитни мерки при спро веду вање-
то на овој закон. Супервизијата може да се спроведе во раз лични 
активности вклучувајќи контрола, истрага, проверка, дава ње на-
со ки и едукација и обука.  

Оваа одредба ги утврдува надлежностите на Агенцијата како 
орган за заштита на личните податоци. Агенцијата ги извршува тие 
надлежности преку своите супервизори за заштита на личните по-
датоци. Тоа значи дека не може сите вработени во Агенцијата да 
спро ведуваат супервизија, туку само супервизорите.     

Супервизорите опишани со став 1 oд овој член, како вработени 
во Агенцијата, мораат да исполнат други услови за да може да ги 
исполнуваат нивните задолженија како супервизори. Тие мора да 
имаат високо образование во правните или информатички науки за 
да се гарантира нивно стручно знаење во оваа област.  

Во став 4 до 9 од овој член се набројани различните звања на су-
первизорите како и нивната поврзаност со одредени категории на 
вработените согласно закон.
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Член 122

Службена легитимација

(1) Агенцијата на супервизорот му издава службена легитима
ци ја која му служи за докажување на неговото службено својство 
и која е должен да ја покаже при вршењето на супервизијата.

(2) Формата и содржината на службената легитимација од ста
вот (2) на овој член и начинот на издавање и одземање се пропи
шуваат со подзаконски акт на Агенцијата. 

Супервизорите од Агенцијата ќе може да се легитимираат со 
служ бена легитимација, која им се издава од Агенцијата.  

Службената легитимација освен што го потврдува нивното свој-
ство е и документ кој им овозможува на супервизорите да ги пре-
земат сите законски дејствија потребни за супервизијата. Оваа 
служ   бена легитимација е средство за спречување на злоупотреби 
на овластувањата.  

За да се утврди формата, содржината и постапката на издавање 
на службената легитимација, задолжително треба да се донесат 
подзаконски акти.

Член 123

Видови на супервизија

(1) Супервизија, супервизорот врши преку: 

 редовна супервизија, 

 вонредна супервизија и

 контролна супервизија. 

(2) Редовната супервизија е најавена супервизија која се врши 
според годишна програма за супервизија што директорот на 
Аген цијата ја донесува до крајот на тековната за наредната 
година.
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(3) Вонредната супервизија по правило е ненајавена суперви 
зи ја и се врши во случај на поднесено барање согласно со од ред
бите од членовите 90, 94 и 97 на овој закон, по иницијатива под
несена од орган на државна власт, правно или физичко лице, по 
службена должност или во случај на сомневање на суперви зо рот 
за повреди на одредбите на овој закон.

(4) Контролна супервизија, супервизорот може да изврши во 
рок од шест месеци по истекот на последниот рок утврден за от
стра нување на констатираните повреди со решението од членот 
126 став (4) на овој закон.

(5) Супервизијата од ставот (1) на овој член според методот и 
сред ствата кои се користат може да се врши и по електронски пат.

(6) Супервизијата од ставот (1) на овој член се врши во просто
ри ите на контролорот, односно обработувачот каде што се обра
бо туваат личните податоци и/или во просториите на Агенцијата.

(7) Директорот на Агенцијата го пропишува начинот на врше
ње на супервизијата од ставот (1) на овој член, формата, содр
жината и начинот на водење на евиденцијата за извршените су
первизии, како и содржината на извештаите од супервизиската 
статистика.

Со член 123 се дефинираат различните видови на супервизија, 
која може да се изврши од страна на супервизорите. 

Постојат три вида на супервизија – редовна, вонредна и 
контролна.  

Условите поврзани со трите вида на супервизија се пропишани 
со став 2, 3 и 4 од овој член.  

Редовната супервизија е дел од годишната програма за супер-
визија која ја донесува директорот на Агенцијата. 

Контролната супервизија е поврзана со одговор на констатира-
ните повреди, и супервизорот може да ја изврши во рок од шест 
месеци по истекот на последниот рок утврден за отстранување на 
тие повреди. 
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Вонредната супервизија се спроведува по барање, по службе на 
должност или во случај на сомневање за повреди.  

Сите три вида на супервизија може да се изведат или електрон-
ски или во просториите на контролорот односно обработувачот 
каде се обработуваат личните податоци. 

Постапката, содржината и евидентирањето на активностите за 
сите видови на супервизија ќе бидат пропишана од директорот на 
Агенцијата, како и содржината од извештаите на супервизиската 
статистика.  

Член 124

Права на супервизорот

При вршење на супервизијата, супервизорот може да: 

 проверува општи и поединечни акти, датотеки, документи, 
ком пјутерски досиеја, информации и други докази во обем 
според предметот на супервизијата, како и да побара и за
др жи копии од истите во хартиена или електронска форма 
без надоместок; 

 врши контрола во деловните простории и други објекти ка
де што се врши обработка на личните податоци и да бара 
увид во нивната обработка;

 врши увид во документи за лична идентификација на лица 
поради потврдување на нивниот идентитет во согласност 
со закон;

 бара од контролорот, односно обработувачот писмено или 
ус но објаснување во врска со прашања од делокругот на 
су первизијата; 

 бара експертска анализа и мислење кога е тоа потребно за 
супервизијата;

 употребува технички средства за фотографирање како и 
да обезбеди видеозаписи кои можат да бидат искористе  ни 
во супервизијата; 
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 ја испитува опремата со која се врши обработка на личните 
податоци и опремата каде што се чуваат личните податоци, 
како и испитување на информацискиот систем и инфор ма
тичката инфраструктура во рамки на кои се врши обра
ботка на личните податоци, со овластен претставник на 
контролор от, односно обработувачот; 

 ги користи комуникациските уреди на контролорот, одно
сно обработувачот заради исполнување на целите на су
пер  ви зијата и  

 обезбеди други потребни докази според предметот на су
первизијата; 

Член 124 ги определува правата на супервизорот при вршење на 
супервизијата. Тие ги имаат сите овластувања потребни за успешно 
спроведување на супервизијата. Тука се вклучени увидот во до-
кументи, датотеки, компјутерски досиеја и задржување на копии од 
истите; контрола во деловни простории и други објекти каде се 
обработуваат лични податоци; спроведување на истраги; барање 
појаснувања и експертска анализа од контролорот; испитување на 
деловната опрема и информатичките системи; обезбедување на 
други потребни докази во врска со субјектот на супервизија, итн. 

Член 125

Обврски на контролорот и обработувачот при супервизија

 Контролорот, односно обработувачот е должен да му овозмо
жи на супервизорот непречено вршење на супервизијата, а осо
бено да:

 ги стави на увид сите исправи, податоци и информации (во 
хартиена или електронска форма) кои се потребни за врше
ње на супервизијата, како и да обезбеди копија на истите 
доколку е потребно;

 обезбеди присуство на сите одговорни, односно овласте ни 
лица кои се потребни за вршење на супервизијата;
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 му обезбеди услови неопходни за непречена работа и ут
вр дување на фактичката состојба и

 му овозможи пристап до просториите и опремата каде се 
врши обработка на личните податоци, односно се поврзани 
со обработката на личните податоци и се предмет на супер
визијата. 

Во член 125 се објаснети обврските на контролорот и обра бо-
тувачот при супервизијата. Тие целосно ќе му овозможат на супер-
визорот да ја спроведува супервизијата.  

Контролорот и обработувачот ќе овозможат пристап до сите ре-
левантни документи и информатички системи, и ќе овозможат при-
стап до опремата и просториите кои се предмет на супервизија, и  
ќе ги организираат и обезбедат работните услови потребни за су-
первизијата. Тука е вклучено и присуството на сиот одговорен и ов-
ластен персонал потребен за супервизијата.  

Член 126

Записник и мерки во случај на повреда на прописите

(1) За извршената редовна или вонредна супервизија, супер
ви зорот во рок од 30 дена од денот на завршувањето на супер
визија та составува записник со наод на состојбата и утврдени по
вреди, при што истиот му се доставува на контролорот, односно 
обработувачот.

(2) Ако при супервизијата не се утврдени повреди на пропи
сите за заштита на личните податоци или утврдените повреди се 
отстра нети во текот на спроведувањето на супервизијата, од нос
но до до несување на решението за отстранување на утврдените 
повреди при спроведувањето на супервизијата, супервизорот 
до несува ре ше ние за запирање на постапката, против кој неза
доволната стран ка има право да поднесе тужба за поведување на 
управен спор до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на 
приемот на реше нието.
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(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, ако при спроведува
њето на супервизијата која се врши врз основа на барање сог
ласно членовите 94 и 97 од овој закон, се утврдени повреди на 
про писите за заштита на личните податоци кои се отстранети  во 
текот на спро ведувањето на супервизијата, односно до донесу
вање на решение то за отстранување на утврдените повреди, су
первизорот наместо решение за запирање на постапката од ста
вот (2) на овој член, до несува решение со кое го уважува бара ње то 
од членовите 94 и 97 од овој закон и утврдува повреда на зашти
тата на личните податоци, против кое незадоволната странка има 
право да поднесе тужба за поведување на управен спор до над
лежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.   

 (4) За отстранувањето на утврдените повреди супервизорот 
до несува решение, со кое особено ги утврдува следните корек
тивни мерки: 

 комплетирање, ажурирање, исправање, откривање или 
обез   бедување тајност на личните податоци, 

 спроведување на дополнителни технички и организациски 
мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката 
на личните податоци, 

 забрана на натамошна обработка на личните податоци, 

 запирање на преносот на личните податоци на други 
држави, 

 обезбедување податоци или нивниот пренос до други суб
јекти, 

 блокирање, бришење или уништување на личните по да
тоци, 

 демонтирање, преместување или отстранување на опре
ма, уреди, инсталации и системи со кои се обработуваат 
лич ни те податоци, 

 рок за донесување на прописи согласно со одредбите на 
овој закон или 
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 рок за отстранување на повредите.

(5) Ако со решението од ставот (4) на овој член на контролорот, 
односно обработувачот му е утврден рок за постапување сог
ласно со овој закон, должен е по истекот на овој рок да ја изве сти 
Агенци јата дали постапил по истото, како и да достави соодвет ни 
докази.

(6) Против решението од ставот (4) на овој член може да се под
несе тужба за поведување на управен спор до надлежниот суд во 
рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

(7) Одредбите од овој член се применуваат и за поднесено ба
ра ње во согласност со членот 90 на овој закон. 

Овој член ги утврдува активностите кои следуваат по супер ви зи-
јата, како што се записниците и потребните мерки кои треба да се 
преземат во случај на повреда. 

Во рок од 30 дена по завршувањето на супервизијата, супер ви-
зорот составува записник од спроведената редовна или вонредна 
супервизија. Записникот ќе содржи наод за состојбата и утврдени-
те повреди, и истиот му се доставува на контролорот, односно 
обработувачот. 

Ако при супервизијата не се утврдени повреди на прописите за 
заштита на личните податоци или утврдените повреди се отстра-
нети во текот на спроведувањето на супервизијата, супервизорот 
донесува решение за запирање на постапката, против кој неза до-
волната странка има право да поднесе тужба за поведување на уп-
равен спор до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на прие-
мот на решението.

Став 3 од членот уредува специјална постапка кога супервизија-
та се спроведува согласно член 94 (право да се достави барање до 
Агенцијата) и 97 (застапување на субјектите на лични податоци) од 
овој закон.  

По исклучок на претходниот став, во овој случај супервизорот ќе 
донесе поинаква одлука со која ќе ги уважи барањата согласно 
членовите 94 и 97 и ќе поведе прекршочна постапка поведувајќи 
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управен спор пред надлежен суд во рок од 30 дена по приемот на 
таа одлука. 

Став 4 ги наведува следните мерки кои ќе се вклучат во реше-
нието на супервизорот во случај на констатирани повреди. Тие 
мерки се таксативно наведени во ставот со цел да се отстрани на-
ведената повреда.  

Контролорот односно обработувачот кои се предмет на соод вет-
ните мерки наведени погоре се обврзани да ја известат Агенцијата 
за преземените дејствија во рамки на зададениот рок, како и да 
достават соодветни докази за истото. 

Против решението на супервизорот објаснето во став 4 oд овој 
член може да се поднесе тужба за поведување на управен спор до 
надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на приемот на реше-
нието.  

Став 7 од овој член објаснува дека членот се применува и за под-
несено барање во согласност со членот 90 на овој закон, вклучувај-
ќи и видеонадзор.  

Член 127

Записник за контролна супервизија

(1) За извршената контролна супервизија се составува запис
ник во кој супервизорот ќе констатира дека контролорот, однос
но обработувачот целосно постапил, делумно постапил или не 
по ста пил по решението од извршената редовна или вонредна 
суперви зија.

(2) Во случај на непостапување, односно делумно постапува ње 
по решението, супервизорот поведува прекршочна постапка сог
ласно со овој закон и Законот за прекршоците.

Член 127 го уредува продолжувањето на процедурата од запи-
сникот. По контролната супервизија, супервизорот составува за пи-
сник за преземените дејствија и постапување по решението на су-
первизорот од страна на контролорот. 
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Во случај на непостапување по истото, супервизорот ќе иницира 
прекршочна постапка согласно закон и Законот за прекршоци.

Член 128

Поведување на прекршочна постапка

(1) Ако при спроведувањето на супервизијата, супервизорот 
ут врди повреда на овој закон, поднесува барање за поведување 
на прекршочна постапка до надлежниот суд согласно овој закон 
и Законот за прекршоците.

(2) Во случај на вршење редовна супервизија, доколку супер
визорот утврди повреда на овој или друг закон, со решението од 
член 126 став (4) на овој закон му определува рокови за отстра ну
вање на утврдените повреди. По истекот на утврдените рокови 
со ре шението, супервизорот може да спроведе контролна супер
визија согласно овој закон. 

Како продолжение на постапката на супервизија, членот ги оп-
ределува понатамошните дејствија на супервизорот во случај на 
повреда на овој закон. Тој ќе поднесе барање за поведување на 
прекршочна постапка пред надлежен суд. 

Во текот на вршењето редовна супервизија, доколку суперви-
зорот утврди повреда на овој или друг закон, со решението од член 
126 став 4 на овој закон му определува рокови на контролорот/
обработувачот за отстранување на утврдените повреди. По истекот 
на утврдените рокови, супервизорот може да спроведе допол ни-
телна контролна супервизија.      
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3. Финансирање на Агенцијата

Член 129

Средства за работа и буџет

(1) Средствата за работа на Агенцијата се обезбедуваат од Бу
џетот на Република Македонија, сопствени приходи од надоме
сто ци, донации и други извори, согласно со закон.

(2) Надоместоците што ги наплатува Агенцијата се: 

 надоместоци за давање на мислења според членот 36 став 
(5) и членот 40 став (2) на овој закон; 

 надоместоци за поднесување на барања според членот 49 
став (4), членот 50 став (3) и членот 51 на овој закон;

 надоместоци од вршење на обука според членот 69 на овој 
закон;

 надоместоци за одлучување по барање за издавање на 
одо брение според членoт 79 на овој закон;

 надоместоци за издавање на образецот на известувањето 
за вршење на видеонадзор и контролните налепници 
според членот 88 на овој закон;

 надоместоци за користење и увид на податоците од ИСВН 
според членот 89 на овој закон и 

 други приходи што Агенцијата ги остварува од своето рабо
тење.

(3) Висината на надоместоците од ставот (2) на овој член соод
ветствува со висината на трошоците на Агенцијата утврдени со 
програмата за работа, како и со развојните потреби на Агенцијата.

(4) Агенцијата со одлука ја утврдува висината на надоместо
ците од ставот (2) на овој член.

(5) Сопствените приходи од ставовите (1) и (2) на овој член се 
ко ристат за покривање на трошоците за тековното работење, 
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профе сионален развој и други надоместоци на вработените,   ка   ко 
и за вршење на други активности согласно закон.

(6) Средствата за работа на Агенцијата ги утврдува Собранието 
на Република Македонија на предлог на Агенцијата.

(7) Буџетот на Агенцијата се изготвува во рамките на утврдени
те годишни лимити согласно со утврдената фискална стратегија и 
прет  ставува интегрален дел на Буџетот на Република Македонија.

(8) Собранието на Република Македонија посебно го гласа де
лот наменет за Агенцијата во Буџетот на Република Македонија.

(9) Ревизија на материјалното и финансиското работење на 
Аген  цијата врши Државниот завод за ревизија согласно закон. 

Членот 129 е многу важен за севкупното работење на Агенцијата, 
бидејќи финансирањето е еден од клучните елементи за самостој-
ното работење на овој орган. Тој определува дека работењето на 
Агенцијата ќе се финансира од Буџетот на Република Македонија, 
сопствени приходи од надоместоци, донации и други извори, сог-
ласно со закон.  

Буџетот ќе се подготви во рамки на дефинираните годишни ли-
мити согласно фискалната стратегија. 

Буџетот на Агенцијата ќе се гласа посебно од страна на Собра нието 
на државата. Ова посебно гласање е начин преку кој се обез бедува 
дополнителна независност на финансирањето на Аген цијата.   

Став 2 од овој член ги наведува надоместоците кои ги наплаќа 
Агенцијата. Генерално тие се наплаќаат за активности на Агенцијата, 
и тоа: за давање на мислења, поднесување барања, организира ње 
на обуки, одлучување по барање за издавање на одобренија, изда-
вање на образецот на известувањето за вршење на видеонадзор и 
контролните налепници, за користење и увид на податоците од 
ИСВН, како и други приходи. Износот на овие приходи ќе соод-
ветствува со висината на трошоците на Агенцијата утврдени со 
програмата за работа, како и со развојните потреби на Агенцијата, и 
ќе се утврди со одлука на Агенцијата. 
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Сопствените приходи на Агенцијата ќе се користат за покрива ње 
на трошоците за тековното работење, професионален развој и дру-
ги надоместоци на вработените, како и за вршење на други актив-
ности согласно закон. 

Средствата за работа на Агенцијата ги утврдува Собранието на 
Република Македонија.  

Член 9 определува дека ревизија на материјалното и финанси-
ското работење на Агенцијата врши Државниот завод за ревизија. 
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XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 130

Започнати постапки

(1)Започнатите постапки за инспекциски надзор, односно пре
кр шочните постапки пред денот на започнувањето на примената 
на овој закон, ќе се довршат согласно одредбите на овој закон, 
докол ку тие се поповолни за контролорот, односно обработува
чот.

(2) Започнатите управни постапки пред денот на започнува
њето на примената на овој закон, ќе се довршат според одредби
те на За конот за општата управна постапка („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 124/15) и Законот за заштита на лич
ните податоци („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
7/05, 103/08, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15  и 99/16), доколку тие се 
поповолни за стран ките. 

Со член 130 се пропишува како ќе продолжат постапките на ин-
спекциски надзор кои биле веќе иницирани пред влегување во сила 
на овој закон. Во ваквите случаи предност ќе биде даден на ин те-
ресот на контролорот односно обработувачот. 

Управните постапки започнати пред денот на започнувањето на 
примената на овој закон ќе се довршат според одредбите на Зако-
нот за општата управна постапка и Законот за заштита на личните 
податоци, наведени во став 2 од овој член, доколку истите се по по-
волни за странките. И во овие случаи се зема предвид интересот на 
странките.   
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Член 131

Преоден режим за Агенцијата

(1) Дирекцијата за заштита на личните податоци со денот на 
вле гувањето во сила на овој закон, продолжува да работи како 
Аген ција за заштита на личните податоци.

(2) Агенцијата ќе го усогласи своето работење во согласност со 
одредбите на овој закон во рок од една година од денот на вле  гу
вањето во сила на овој закон.

(3) Агенцијата ќе го воспостави ИСВН од членот 89 на овој закон 
во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој 
закон.

(4) Директорот и заменикотдиректор на Дирекцијата, со де
нот на влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да ја 
извршу ваат својата функција како директор и заменикдирек тор 
на Аген цијата за заштита на личните податоци, сè до денот на 
истекување на нив ниот мандат согласно Законот за заштита на 
личните подато ци („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 7/05, 103/08, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15 и 99/16).

Овој член го уредува преодниот режим на Агенцијата во различ-
ни аспекти. 

Со влегување во сила на овој закон, сегашната Дирекција за заш-
тита на личните податоци продолжува да работи со ново име сог-
ласно овој закон - како Агенција за заштита на личните податоци. 

Во рок од една година од стапување во сила на овој закон, Аген-
цијата има обврска да го усогласи своето работење со одредбите  од 
овој закон. Агенцијата ќе го воспостави ИСВН од членот 89 на овој 
закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Стапувањето во сила на овој закон нема да влијае врз извр шу ва-
њето на функцијата на директорот и заменикот-директор на Дирек-
цијата, кои продолжуваат да ја извршуваат својата функција како 
директор и заменик-директор на Агенцијата за заштита на личните 
податоци, сè до денот на истекување на нивниот тековен мандат.  
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Член 132

Период на усогласување

Контролорите и обработувачите се должни да го усогласат 
свое то работење со одредбите на овој закон во рок од две години 
од де нот на влегувањето во сила на овој закон. 

Со овој член се утврдува период од две години во кои кон тро ло-
рите и обработувачите се должни да го усогласат своето работење 
со одредбите на овој закон.  

Член 133

Усогласување на секторска легислатива

Законите и другите прописи со кои се уредува собирањето, об
работката, чувањето, користењето и доставувањето на лични 
 по да тоци, ќе се усогласат со одредбите на овој закон во рок од 
две го дини од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Согласно член 132, се определува преоден период од две години 
за усогласување со одредбите на овој закон за другите закони и 
про писи со кои се уредува собирањето, обработката, чувањето, ко-
ри стењето и доставувањето на личните податоци. Законот воведу ва 
практичен пристап, за да се обезбеди доволно време за севкуп на та 
законска рамка во земјата за да се усогласи како што треба. 

Член 134

Период на донесување на подзаконски акти

Подзаконските акти предвидени со овој закон, директорот на 
Агенцијата ќе ги донесе во рок од две години од денот на влегу ва
њето во сила на овој закон. 

Истиот двегодишен рок го има директорот на Агенцијата да ги 
поднесе подзаконските акти предвидени со овој закон.  
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Член 135

Престанување на важење

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да 
важи Законот за заштита на личните податоци („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 7/05, 103/08, 124/10, 135/11, 43/14, 
153/15 и 99/16), освен одредбите од главите V, VI, VII, VIII и X кои 
престану ваат да важат со денот на започнувањето на примената 
на членот 136 од овој закон.

Член 135 утврдува дека со исклучок на поглавјата V, VI, VII, VII и X 
(Пренос на лични податоци, Агенција за заштита на лични подато ци, 
Посебни операции на обработка на личните податоци, Правни 
средства и одговорност, Посебни одредби) престанува да важи 
прет  ходниот Закон за заштита на личните податоци, а наведените 
поглавја престануваат да важат од денот на започнување на при-
мената на член 136 од овој закон. 

  

Член 136

Примена

Одредбите од членовите 21, 24 и 26, како и главите IV, V, VII и IX 
од овој закон ќе започнат да се применуваат во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 Членот 136 го одложува влегувањето во сила на членовите 21, 24 
и 26 како и на поглавјата IV, V, VII and IX (Контролор и обработувач, 
Пренос на лични податоци, Посебни операции на обработка на лич-
ните податоци, Прекршочни одредби) од овој закон, кои ќе започ-
нат да се применуваат во рок од една година од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

Овие одредби се директно поврзани со новата законска рамка  
за заштита на личните податоци утврдена во земјите членки на 
Европ ската Унија согласно Општата директива за заштита на лич-
ните податоци (ЕУ) 2016/679 и бара подолг временски период за 
прилагодување на системите за заштита на податоците.   
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Член 137

Влегување во сила

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување
то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Член 137 утврдува дека овој закон влегува во сила на осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службениот весник на Република 
Македонија“.

Ова е во согласност со правилото за влегување во сила на сите 
закони во Република Македонија.  




