
   

 

Техничка и интегрирана заштита на личните податоци – градење инклузивен дигитален екосистем 

Обука за офицери за заштита на лични податоци за примена на Законот за заштита на лични податоци во процесот на 

дигитализација на јавните услуги 

МладиХаб-Канцеларија на Претседателот на РСМ, 7 и 8 март 2022 

 

Обучувач: Арбен Гудачи, експерт за заштита на лични податоци 

 

АГЕНДА 

Цели на обуката: 

 Запознавање на офицерите за заштита на личните податоци во јавните институции со важноста на Закон за заштита на лични 
податоци во процесот на дигитализација на јавните услуги; 

 Зајакнување на вештините на офицерите за заштита на лични податоци за практична примена на Законот за заштита на личните 
податоци во процесот на дигитализација на јавните услуги. 

 

Целни групи 

1.  Офицери за заштита на лични податоци во јавни институции 

 

Очекувани резултати 

 Учесниците имаат подобро разбирање за Законот за заштита на лични податоци и за неговата важност во процесот на 
дигитализација на јавните услуги; 

 Учесниците имаат развиено практични вештини за примена на Законот за заштита на личните податоци во процесот на 
дигитализација на јавните услуги. 

 
Методологија и алатки 

 Кратки предавања со презентација; 

 Индивидуална работа; 

 Работа во парови и мали групи; 

 Презентации на учесниците; 

 Студија на случај; 



   

 Аргументација; 

 Анализа на презентациите и 

 Прашања и одговори. 
 

7.3.2022                                                                                                  Ден 1  

време Наслов на сесијата Краток опис на сесијата Обучувач(и) 
 

Материјали 

10:00-11:00 Вовед во законот за 
заштита на личните 
податоци 

Првата сесија се однесува на основно 
запознавање со законот за заштита на личните 
податоци и концептот на приватност. Во оваа 
сесија фокусот е ставен на главните поими, 
засегнатите страни како и основните начела 
како главен столб во системот за заштита на 
личните податоци.   

Арбен Гудачи Закон за 
заштита на 
личните 
податоци 

11:00-11:15 Кафе-пауза 

11:15-12:30 Анализа на постоечката 
состојба и Акциски план 
 
 

Целта на сесијата е да се објасни како се 
започнува и заокружува процесот на 
усогласување со Законот за заштита на личните 
податоци. Во рамки на оваа сесија, ќе се 
објасни значењето на изготвување соодветна 
ГАП анализа – што се опфаќа анализата и кои 
одговори треба да ни ги даде; како да се 
изготви акциски план за усогласување; Кои 
чекори треба да бидат предвидени во 
акцискиот план; Значењето на Анализата на 
ризик и како се спроведува истата. 

Арбен Гудачи  

12:30-13:00 Пауза за ручек 

13:00-14:00 Права на субјектите на 
личните податоци 

Во оваа сесија ќе се обработуваат правата на 
субјектите на личните податоци и 
најефективниот начин за нивно остварување, а 
учесниците ќе имаат можност да научат нешто 
повеќе за тоа како се подготвува известување 
на субјектите на личните податоци за 
обработка на нивните податоци.  

Арбен Гудачи  



   

14:00-14:30 Дискусија Сесијата ќе вклучува сумирање на 
информациите и разјаснување на потенцијални 
дилеми и размена на ставови и искуства 
поврзани со темите обработувани во рамки на 
претходните сесии. 

Арбен Гудачи  

 

8.3.2022                                                                                                  Ден 2  

време Наслов на сесијата Краток опис на сесијата Обучувач(и) 
 

Материјали 

10:00-11:30 Практична работа   Во оваа сесија ќе се прикажат првичните 
резултати од спроведена проценка на 
усогласеноста на испораката на дигиталните 
јавни услуги со Законот за заштита на личните 
податоци и ќе се споделат дел од генералните 
препораки. Учесниците ќе имаат можност да 
анализираат политики за приватност. 

Арбен Гудачи  

11:30-12:00 Пауза за ручек 
 

12-13:45 Како до успешна 

дигитализација на 

услугите  

Учесниците ќе ги споделат своите ставови 
околу анализираните политики за приватност. 
Ќе следува презентација на значењето на 
политката за приватност, политиката за 
колачиња, ТЛС протоколот.  

Арбен Гудачи  

13:45-14:15 Дискусија Во оваа сесија, ќе се направи сумирање на 
наученото на целата обука и ќе се понуди 
простор за разјаснување на потенцијални 
дилеми околу темите обработувани во рамки 
на обуката. 

Арбен Гудачи  

 


