
АНЕКС 1 - ПРЕГЛЕД НА УСОГЛАСЕНОСТА НА ПОСТОЕЧКИТЕ ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ И АЛАТКИ СО ЗАКОНОТ ЗА 

ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО МАРТ 2022 ГОДИНА 

 

Контролор:  Министерство за внатрешни работи : https://mvr.gov.mk/default  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

Закажување на 
термин за лични 
документи (лична 
карта, патни 
исправи, возачка 
дозвола) 

Во самото барање не е 
наведено правниот 
основ за обрабтотка на 
личните податоци. Ниту 
во политиката за 
приватност објавена на 
веб страницата.  

Не Да Не  н/а  

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита 
на личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката
? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се 
добие 
услугата? 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на 
личните 
податоци? 
 

https://mvr.gov.mk/default


 

Закажувањ
е на термин 
за лични 
документи 
(лична 
карта, 
патни 
исправи, 
возачка 
дозвола) 

На веб- 
страницата на 
министерството 
да, но е и на 
страницата каде 
што се 
внесуваат 
податоците.  

Да Во 
политиката 
за 
приватност е 
опишана 
целта но не и 
правниот 
основ 

да не не не да 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали 
начинот на 
пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникациј
а и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран начин 
на верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на 
проценка на 
влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Закажување на 
термин за лични 
документи 
(лична карта, 
патни исправи, 
возачка дозвола) 

да Не не не не не 

Контролор:  Министерство за финансии: https://finance.gov.mk/%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8/  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 

Дали постои 
законски 

Дали услугата е 
целосно 

Дали има Упатство за 
користење? 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 

https://finance.gov.mk/%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8/


на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

остварлива 
електронски? 
 

  

Е- сервиси На веб страницата на 
Министерството во 
делот за е-услуги се 
наведени 6 услуги кои 
си имаат сопствени 
линкови. Во оваа 
страница не може да 
се најдат информации 
за правниот основ за 
обработка на личните 
податоци. 

Не Н/А Н/А Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Е- сервиси Да, но истата 
се однесува 
на целата 
веб страница 
без притоа 
детално да 

Да  не Делумно, 
истите се 
наведени 
во 
политиката 
за 

Да, 
начинот 
на кој 
истиот се 
утврдува 

Да Не  Да 



ги објаснува 
сите 
податоци 
кои се 
обработуваат 
во е-сервиси 

приватност 
но не се 
поделени 
по е-
сервиси 
кои се 
нудат. 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Е- сервиси:  Да Н/А За пристап до 
главата 
страница на е-
сервиси – за 
поединечните 
услуги се 
наведени 
подолу 

Да Не Не 

 

Контрол
ор:  

Министерство за финансии  : https://e-trezor.finance.gov.mk/eobvrski/home.seam  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална 
услуга 

Дали има јасна 
правна основа за 
обработката на 
личните 

Дали 
постои 
законски 
пропишан

Дали 
услугата е 
целосно 
остварлива 

Дали има Упатство за користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработува
ч? 

https://e-trezor.finance.gov.mk/eobvrski/home.seam


податоци при 
користењето на 
дигиталната 
услуга? 

а 
процедура 
за 
остварува
ње на 
услугата? 
 

електронски
? 
 

 

Е- обврски  Не Не Да Да, 
https://finance.gov.mk/e-
%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D
0%B8/?fbclid=IwAR1vykSFSO56-
6DubcKFzbhGDcV4EXeRMcASPYTVmbNNuYBvbknJXzKB
VHs  

н/а 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигит
ална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали 
има 
истакнат
о 
податоц
и за 
контроло
рот и 
Офицеро
т за 
заштита 
на 
личните 
податоц
и? 

Дали е 
дефинира
на целта 
и 
правната 
основа за 
обработк
ата? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се 
добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен рокот 
во кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е наведено дали личните 
податоци се споделуваат со 
други правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на 
кој се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали 
се 
навед
ени 
прават
а на 
субјект
ите на 
личнит
е 
подато
ци? 
 

Е- 
обврс
ки 

Не, 
политиката 
за 
приватност е 
достапна 

Не, но 
има 
податоц
и за 
овластен

Да Делумно, 
Задолжите
лните 
податоци 
се 

Не Да Не  Да 

https://finance.gov.mk/e-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8/?fbclid=IwAR1vykSFSO56-6DubcKFzbhGDcV4EXeRMcASPYTVmbNNuYBvbknJXzKBVHs
https://finance.gov.mk/e-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8/?fbclid=IwAR1vykSFSO56-6DubcKFzbhGDcV4EXeRMcASPYTVmbNNuYBvbknJXzKBVHs
https://finance.gov.mk/e-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8/?fbclid=IwAR1vykSFSO56-6DubcKFzbhGDcV4EXeRMcASPYTVmbNNuYBvbknJXzKBVHs
https://finance.gov.mk/e-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8/?fbclid=IwAR1vykSFSO56-6DubcKFzbhGDcV4EXeRMcASPYTVmbNNuYBvbknJXzKBVHs
https://finance.gov.mk/e-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8/?fbclid=IwAR1vykSFSO56-6DubcKFzbhGDcV4EXeRMcASPYTVmbNNuYBvbknJXzKBVHs


само на 
главната 
страница на 
министерств
ото но не и 
самата 
услуга. 

ото лице 
за оваа 
услуга 

маркиран
и со 
ѕвездичка 
но истите 
не се 
наведени 
во 
политикат
а за 
приватнос
т 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
безбедносен 
сертификат/пр
отокол? 
 

Дали 
начинот 
на 
пристап е 
преку 
регистрац
ија на 
кориснич
ки 
профил, 
е-мејл 
комуника
ција и 
сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација 
на корисник? 
 

Дали постои Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е поврзана со 
друга база/институција/веб 
страница? 
 

Дали 
постои 
процеду
ра за 
спроведу
вање на 
проценк
а на 
влијание
то врз 
заштитат
а на 
личните 
податоц
и? 
 

Е- обврски Да Со 
поднесув
ање на 
Барање, 
се добива 
кориснич

Одобрување од 
страна на 
администраторо
т, можност за 
прикачување 
електронски 

Да Министерство за финансии Не 



ко име и 
лозинка.  

сертификат за 
потпис 

 
 

Контролор:  Министерство за финансии  : https://ecirkular.finance.gov.mk/  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

Е- циркулар Не Да Да Да, документ и видео. н/а 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат со 
други правни 
лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Е- 
циркулар 

Не Не Не Не Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација 
на корисник? 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 

https://ecirkular.finance.gov.mk/


кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

 врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Е- циркулар Да Да, 
корисничко 
име и лозинка 

ЕДБ Не Не  Не 

 

Контролор:  Министерство за финансии  : https://e-aukcii.finance.gov.mk/ 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

Е- аукции Не Да Да Да н/а 
 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат со 
други правни 
лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

https://e-aukcii.finance.gov.mk/


Е- аукции Не. Има 
Правила, во 
кои се 
наведува 
обврска 
учесниците 
сами да се 
грижат за 
тајноста на 
лозинката 

Не Не Не Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Е- аукции Не Да Корисник може 
да биде само 
државен орган, 
користењето се 
одобрува врз 
основа на 
уредно 
поднесено 
барање. 

Не Не  Не 

 

Контролор:  Министерство за финансии  : http://fama.finance.gov.mk/index.action  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

http://fama.finance.gov.mk/index.action


Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

ФАМА Не Да Н/А Не н/а  

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат со 
други правни 
лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

ФАМА Не Не Не Не Не  Не  Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 



ФАМА Не Да.  Корисник може 
да биде само 
државен орган, 
користењето се 
одобрува врз 
основа на 
уредно 
поднесено 
барање. 

Не Не  Не 

 

Контролор:  Министерство за финансии  : https://peo.finance.gov.mk/Home/Upatstvo  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

Електронски систем 
за пријавување на 
обврски 

Не Да Н/А Да Н/а 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката
? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

https://peo.finance.gov.mk/Home/Upatstvo


Електронск
и систем за 
пријавувањ
е на обврски 

Не Не Не Не Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Електронски 
систем за 
пријавување на 
обврски 

Да Да Секој корисник 
треба да има 
претходно 
овластување од 
Министерство 
за финансии.   
На страницата е 
наведено дека 
„Неовластен 
пристап или 
употреба на 
овој 
информационе
н систем без 
претходна 
дозвола 
од 
Министерствот

Не До страната може да 
се пристапи преку 
услугата е-сервиси 
на Министерство за 
финансии 

Не 



о за финансии е 
строго 
забранет. 
“ 

Контролор:  Министерство за финансии  : https://e-presudi.finance.gov.mk/ 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

Е-пресуди Не Да Да Не Н/a 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката
? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Електронск
и систем за 
пријавувањ
е на обврски 

Не Не Не Не Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 

Дали има 
дефиниран 
начин на 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 

Дали услугата е 
поврзана со друга 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ



сертификат/протокол
? 
 

регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

верификација 
на корисник? 
 

 база/институција/ве
б страница? 
 

е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Електронски 
систем за 
пријавување на 
обврски 

Да Не, 
податоците 
се отворени 
за сите 

Не Не До страната може да 
се пристапи преку 
услугата е-сервиси 
на Министерство за 
финансии 

Не 

 
 

Контролор:  Царинска управа:   https://ncts-traders.customs.gov.mk/apex/f?p=110009:1:3943847123449090::NO   не функционира 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна 
правна основа за 
обработката на 
личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

Нов компјутеризиран 
транзит систем 

Не Да Н/А Не Не 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката
? 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на 
личните 
податоци? 

https://ncts-traders.customs.gov.mk/apex/f?p=110009:1:3943847123449090::NO


личните 
податоци? 

 потреби за 
да се 
добие 
услугата? 
 

податоци
? 
 

   

Нов 
компјутеризира
н транзит 
систем 

Не Не Не Не Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протоко
л? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникациј
а и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на 
проценка на 
влијанието 
врз 
заштитата на 
личните 
податоци? 
 

Нов компјутеризиран 
транзит систем 

Да Да Не Не Не Не 

 

Контролор:  Царинска управа:   https://customs.gov.mk/index.php/mk/e-carina/socdad-mk/startuvaj-cdeps-mk  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

https://customs.gov.mk/index.php/mk/e-carina/socdad-mk/startuvaj-cdeps-mk


Систем за 
обработка на 
царински 
декларации и 
акцизни документи 

Не Да Да Да Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот и 
Офицерот за 
заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се 
добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Систем за 
обработка 
на 
царински 
деклараци
и и акцизни 
документи 

Да Не Да Не Да, 
начинот 
на кој се 
утврдува 

Да Да Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 

Дали има 
дефиниран начин 
на верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 



комуникациј
а и сл.)? 
 

 

Систем за 
обработка на 
царински 
декларации и 
акцизни 
документи 

Да Да Царинската 
управа го издава 
корисничкото 
име и лозинка 

Да не Не 

 

Контролор:  Царинска управа:   http://exim.gov.mk/EILWeb/startPage.jsf 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

EXIM Не Да Н/А Да Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат со 
други правни 
лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

EXIM Не Не Не Не Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 



Дигитална 
услуга 

Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

EXIM Не Да Барање во 
физичка форма 
со уплатница 
50,00 денари и 
електронска 
регистрација 

Не Со страниците на 
Министерство за 
финансии, 
Министерство за 
земјоделие и 
Царинска управа 

Не 

 

Контролор:  Царинска управа:   https://ite.customs.gov.mk:8080/masterApp/ 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

Интегрирана 
тарифна околина 

Не Да, на 
страницата на 
царинска 
управа 

Н/А (страницата 
не работи) 

Не  Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 

Дали има 
истакнато 

Дали е 
дефинирана 

Дали се 
наведени 

Дали е 
наведен 

Дали е 
наведено 

Дали е 
објаснет 

Дали се 
наведени 



Политика за 
приватност? 

податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

целта и 
правната 
основа за 
обработката
? 
 

категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Интегриран
а тарифна 
околина 

Н/А Н/А Н/А Н/А Н/А Н/А Н/А Н/А 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Интегрирана 
тарифна околина 

Да Н/А Н/А Не Царинска управа Не 

 

Контролор:  Царинска управа:  https://edms.customs.gov.mk/ 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна 
правна основа за 
обработката на 
личните податоци при 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 



користењето на 
дигиталната услуга? 

остварување 
на услугата? 
 

Портал за 
електронска 
комуникација 

Не Да, на 
страницата на 
Царинска 
управа 

Н/А Не, но регистрацијата 
содржи задолжителни 
полиња 

Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката
? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се 
добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Портал за 
електронска 
комуникациј
а 

Да, се 
повикува на 
политиката 
на Царинска 
управа 

Не Да Не Не Да Да Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на 
проценка на 
влијанието 
врз заштитата 



комуникација 
и сл.)? 
 

на личните 
податоци? 
 

Портал за 
електронска 
комуникација 

Да Да Се поднесува и 
потпишува и 
формулар за 
пристап 

Не Царинска управа Не 

 

Контролор:  Царинска управа:   https://customs.gov.mk/index.php/mk/e-carina/asycuda-mk  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

Систем за 
обработка на 
декларации и 
акцизни документи 
(АСИКУДА) 

Да Да Не – страницата 
на услугата не 
работи 

Да Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката
? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

https://customs.gov.mk/index.php/mk/e-carina/asycuda-mk


Систем за 
обработка 
на 
деклараци
и и акцизни 
документи 
(АСИКУДА) 

Да, од 
страницата 
на Царина 

Не Да Не Не Да Да Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Систем за 
обработка на 
декларации и 
акцизни 
документи 
(АСИКУДА) 

Да Не Не Да Не Не 

 

Контролор:  Управа за јавни приходи: Е-даноци -  https://etax-fl.ujp.gov.mk/  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

https://etax-fl.ujp.gov.mk/


 

Електронски услуги 
за даночни 
обврзници 

Не Да Да Да Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот и 
Офицерот за 
заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се 
добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Електронск
и услуги за 
даночни 
обврзници 

Не Не Не При 
креирање 
на профил 
со 
ѕвездичка 
се 
маркиран
и 
неопходни
те 
податоци, 
но не се 
пишани во 
генерална 
политика. 

Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 



Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Електронски 
услуги за даночни 
обврзници 

Да Да  Да Не Не Не 

 

Контролор:  Управа за јавни приходи: Е-персонален данок- https://e-pdd.ujp.gov.mk/ppf/home.seam  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна 
правна основа за 
обработката на 
личните податоци при 
користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

Електронска услуга 
за пријавување на 
персонален данок 

Не Да Да  Не  Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 

https://e-pdd.ujp.gov.mk/ppf/home.seam


личните 
податоци? 

обработката
? 
 

минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

податоци
? 
 

со други 
правни лица? 
 

  

Електронска 
услуга за 
пријавувањ
е на 
персонален 
данок 

Не Не Не При 
креирање 
на профил 
со 
ѕвездичка 
се 
маркирани 
неопходнит
е податоци, 
но не се 
пишани во 
генерална 
политика. 

Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Електронски 
услуги за даночни 
обврзници 

Да Да  Да, преку маил Не Не Не 

 



Контролор:  Управа за јавни приходи: Е-Аукции - http://e-aukcii.ujp.gov.mk/  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна 
правна основа за 
обработката на 
личните податоци при 
користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

Електронски аукции Не Да Да  Да   Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката
? 
 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Електронск
и аукции 

Не, но во 
политиката 
за 
користење и 
најчесто 
поставувани 
прашања се 
укажува 
дека се 
преземаат 
ТОМ 
согласно 

Не Не При 
креирање 
на профил 
со 
ѕвездичка 
се 
маркирани 
неопходнит
е податоци, 
но не се 
пишани во 

Не Не Делумно Не 

http://e-aukcii.ujp.gov.mk/


интерниот 
правилник 
за 
безбедност. 

генерална 
политика. 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Електроснки 
аукции 

Не Да  Да, преку маил Не Не Не 

 

Контролор:  Управа за јавни приходи: Мој ДДВ- https://mojddv.ujp.gov.mk/  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

Поврат на ДДВ  Не Да Да  Н/А Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 

https://mojddv.ujp.gov.mk/


и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

основа за 
обработката
? 
 

податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

чуваат 
личните 
податоци
? 
 

споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

личните 
податоци? 
 

на личните 
податоци? 
 

Електронска 
услуга за 
пријавувањ
е на 
персонален 
данок 

Не Не Не Н/А Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Електронски 
услуги за даночни 
обврзници 

Да Да  Да, преку маил Не Не Не 

 

Контролор:  Управа за финансиско разузнавање: https://ws-askmk.ufr.gov.mk/logon.html#/ 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 

Дали постои 
законски 
пропишана 

Дали услугата е 
целосно 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

https://ws-askmk.ufr.gov.mk/logon.html#/


при користењето на 
дигиталната услуга? 

процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

остварлива 
електронски? 
 

Доставување на 
извештаи до УФР 

Нема јавни достапни 
информации 

Да да Не н/а 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката
? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Доставувањ
е на 
извештаи до 
УФР 

Не не не Во 
политиката 
на 
приватност 
не, во 
самата 
апликација 
се 
маркирани 
со 
ѕвездичка 
сите 
неопходни 
податоци 

не не не Делумно, 
само 
правото на 
рпистап 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 



Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Доставување на 
извештаи до УФР 

да да да да не не 

 

Контролор:  Управа за финансиска полиција: https://finpol.gov.mk/mk/contact/prijavete_krivichno_delo 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

Пријави кривично 
дело 

Да Да Да Не, ама самата услуга е 
многу едноставен 
формулар 

н/а  

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност
? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот и 
Офицерот за 
заштита на 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

https://finpol.gov.mk/mk/contact/prijavete_krivichno_delo


личните 
податоци? 

потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

податоци
? 
 

 

Пријави 
кривично 
дело 

Да Да Да Да Да,  Да Не Да 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникациј
а и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран начин 
на верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Пријави 
кривично дело 

Да Не, 
формуларот 
е едноставен 
и анонимен 
(освен ако се 
закачат 
докази во 
прилог) 

Не Да Услугата е дел од 
страницата на 
финансиска полиција 

Не 

 

Контролор:  Министерство за правда:  https://ldbis.pravda.gov.mk/Default.aspx  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

https://ldbis.pravda.gov.mk/Default.aspx


при користењето на 
дигиталната услуга? 

остварување 
на услугата? 
 

 

База на закони, 
подзаконски акти и 
други прописи 

Не Не Да Не Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се 
добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

База на 
закони, 
подзаконск
и акти и 
други 
прописи 

Не Не Не Не Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали 
начинот на 
пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-

Дали има 
дефиниран начин 
на верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 



мејл 
комуникациј
а и сл.)? 
 

 

База на закони, 
подзаконски акти 
и други прописи 

Да Не, отворена 
е за сите. 

Не, отворена е за 
сите 

Не Не  Не 

 

Контролор:  Управа за водење на матични книги:  https://e-portal.uvmk.gov.mk/ 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

E-портал за издавање на 
изводи од матични 
книги 

Да Да Да Не н/а  

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци 
за 
контролоро
т и 
Офицерот 
за заштита 
на личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се 
добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата 
на 
субјектит
е на 
личните 
податоци
? 
 

https://e-portal.uvmk.gov.mk/


E-портал 
за 
издавање 
на изводи 
од 
матични 
книги 

Да, при 
регистрација, но 
истата е наведена 
под Услови за 
користење. 

Не Целта да, но 
не и правната 
основа, 

Да, при 
регистраци
ја, 
маркирањ
е со 
ѕвездичка 

Не Не Не Не, 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/прото
кол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран начин 
на верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали 
постои 
процедура 
за 
спроведува
ње на 
проценка 
на 
влијанието 
врз 
заштитата 
на личните 
податоци? 
 

E-портал за 
издавање на 
изводи од матични 
книги 

Да Да ЕМБГ Да Не Не 

Контролор:  Биро за судски вештачења: http://bsv.gov.mk/uslugi/baranje-za-usluga/ 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 

Дали 
услугата е 
целосно 
остварлива 
електронск
и? 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

http://bsv.gov.mk/uslugi/baranje-za-usluga/


  

Барање за услуга – 
вештачење, процена, 
стручна анализа 

Не Да Да Не Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот и 
Офицерот за 
заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали 
се 
навед
ени 
катего
риите 
на 
лични 
подат
оци 
кои се 
мини
мум 
потре
би за 
да се 
добие 
услуга
та? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е објаснет 
начинот на кој се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата 
на 
субјектит
е на 
личните 
податоци
? 
 

Барање за 
услуга – 
вештачење, 
процена, 
стручна 
анализа 

Не Не Не Не Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 



Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/прото
кол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Барање за услуга – 
вештачење, процена, 
стручна анализа 

Не Со 
пополнување 
на барање 

Не Не Не Не 

 

Контролор:  Министерство за транспорт и врски: https://www.gradezna-dozvola.mk 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

e- дозволи: 
одобрение за 
градење, доградба 
и наградба; 
барање за измени 
во текот на 
изградбата; 
барање за 
пробмена на 
инвеститор, 

Не Да Да Да Н/А 

https://www.gradezna-dozvola.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f


барање за 
издавање на 
одобрение за 
употреба на 
градба; барање за 
издавање на 
одобрение за 
реконструкција; 
Барање за 
издавање на 
одобрение за 
пренамена; 
барање за 
издавање на 
одобрение за 
адаптација; 
барање за 
одобрение на 
подготвителни 
работи; барање за 
одобрување на 
идеен проект и 
барање за 
издавање на 
решение за 
изведување на 
градби за кои не е 
потребно 
одобрение за 
градење. 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 

Дали има 
истакнато 
податоци за 

Дали е 
дефинирана 
целта и 

Дали се 
наведени 
категориите 

Дали е 
наведен 
рокот во 

Дали е 
наведено дали 
личните 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 

Дали се 
наведени 
правата на 



Политика за 
приватност? 

контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

правната 
основа за 
обработката? 
 

на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Е-дозволи Не Не Не Не Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Е-дозволи Да Да Код за 
верификација 

Не Uslugi.gov.mk Не 

 

Контролор:  Државен инспекторат за транспорт - https://is.gov.mk/cases/ 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

https://is.gov.mk/cases/


Претставка за 
работење на 
инспектор 

Да Да Да Не како посебен документ, 
туку како динамичка 
апликација која го води 
корисникот низ процесот 

Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Претставка 
за 
работење 
на 
инспектор 

Да Да Да Да Не Да Не Да 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 



Претставка за 
работење на 
инспектор 

Да Нема 
регистрација 

Н/А Да Не Не 

 

Контролор:  Државен инспекторат за градежништво и урбанизам 
https://digu.gov.mk/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/ 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

Онлајн претставка Не Да Да Не, ама станува збор за 
динамична апликација која 
го води подносителот низ 
процесот 

Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Онлајн 
претставка 

Не Не Не Не Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

https://digu.gov.mk/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8/


Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Онлајн 
претставка 

Да Не Внесување на 
лични податоци 
во е-
претставката 

Да Дел од веб 
страницата на 
Инспекторатот 

Не 

 

Контролор:  Министерство за економија - https://e-koncesii.mk//Account/Login?ReturnUrl=%2f  
 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

Е-концесии Да Да Да Да Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 

https://e-koncesii.mk/Account/Login?ReturnUrl=%2f


личните 
податоци? 

 минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

личните 
податоци? 
 

со други 
правни лица? 
 

личните 
податоци? 
 

 

Е-концесии Да Не Не Не Не Да Да Само дека 
ако не се 
согласуваат, 
не треба да 
ја користат 
страницата 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Е-концесии Да Да Не Да Не Не 

 

Контролор:  Министерство за економија -  
https://www.economy.gov.mk/page/exim  
 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

https://www.economy.gov.mk/page/exim


остварување 
на услугата? 
 

Е-аукции Да Да Н/А Да Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Е-аукции Да Не Не Не Не Да Да Да 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Е-концесии Да Да Се користат 
истите 
параметри од 
ЕСЈН 

Да Страницата на 
Министерство за 
економија 

Не 

 



Контролор:  Министерство за економија -  
https://www.economy.gov.mk/page/exim  
 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

Информации за 
EXIM 

Да Да Да Да Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот и 
Офицерот за 
заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категории
те на 
лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби 
за да се 
добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Информаци
и за EXIM 

Да Не Не Не Не Да Да Само дека 
ако не се 
согласуваат
, не треба 
да ја 
користат 
страницата 

https://www.economy.gov.mk/page/exim


3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Информации за 
EXIM 

Да Да Не Да Не Не 

 

Контролор:  Државен пазарен инспекторат - https://dpi.gov.mk/index.php/mk/odnosi-so-javnost/prijava-od-gragjani 
 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

Пријава од граѓани Да Да Да Самата апликација е 
динамична и го води 
корисникот 

Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 

https://dpi.gov.mk/index.php/mk/odnosi-so-javnost/prijava-od-gragjani


за заштита на 
личните 
податоци? 

основа за 
обработката? 
 

кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

личните 
податоци? 
 

со други 
правни лица? 
 

личните 
податоци? 
 

на личните 
податоци? 
 

Пријава од 
граѓани 

Да Да, ама не во 
политиката 
туку во поле 
заштита на 
лични 
податоци 

Да Да Да Да Не Да 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Пријава од 
граѓани 

Да Не Не Да Дел од страната на 
инспекторатот 

Не 

 

Контролор:  Државен инспекторат за техничка инспекција https://diti.gov.mk/mk/contact/kontakt_forma 
 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

https://diti.gov.mk/mk/contact/kontakt_forma


при користењето на 
дигиталната услуга? 

остварување 
на услугата? 
 

 

Онлајн контакт 
форма 

Да Да Да Не, ама апликацијата е 
динамична и го води 
корисникот низ процесот 

Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Онлајн 
контакт 
форма 

Да Да Да Да Да Да Не Да 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 



Онлајн контакт 
форма 

Да Не Не Да Не Не 

 

Контролор:  Државен инспекторат за земјоделство -  https://diz.gov.mk/e-uslugi/ 
 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

Е-услуги: 
фитосанитарни 
бања, извоз на 
вино, уверение за 
квалитет, 
утврдување на 
услови, 
едношалтерски 
систем за увоз, 
извоз и трансфер 
на стоки - EXIM 

Да Да Да  Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

https://diz.gov.mk/e-uslugi/


да се добие 
услугата? 
 

Е-услуги Да Нема за 
офицер 

Да Да Да Да Да Да 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Е-услуги Да Н/А Н/А Да Дел од веб 
страницата на 
инспекторатот 

Не 

 
 

Контролор:  Државен инспекторат за земјоделство -  https://diz.gov.mk/e-uslugi/fitosanitarni/  
 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

Фитосанитарни 
барања 

Не Да Н/А Да Н/А 

https://diz.gov.mk/e-uslugi/fitosanitarni/


2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита 
на личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Фитосанитарни 
барања 

Не Не Не Не Не Не Не  Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали 
начинот на 
пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникациј
а и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран начин 
на верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Фитосанитарни 
барања 

Да Да Регистрација е 
возможна само со 
линк од шпедитер 

Не Поврзан со 
страницата на 
Државен 
инспекторат за 
земјоделство 

Не 

 

Контролор:  Државен инспекторат за земјоделство -  https://diz.gov.mk/e-uslugi/izvoz-na-vino/  

https://diz.gov.mk/e-uslugi/izvoz-na-vino/


 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

Барање за извоз на 
вино 

Да, на страницата на 
инспекторатот 

Да Да Не Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Барање за 
извоз на 
вино 

Не Не Не Не Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 



мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

на личните 
податоци? 
 

Барање за извоз 
на вино 

Не Н/А Пристап до 
страницата 
имаат само веќе 
регистрирани 
ентитети за вино 

Не Не Не 

 

Контролор:  Државен инспекторат за земјоделство -  https://diz.gov.mk/e-uslugi/%d0%b5-
%d0%b1%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-
%d1%83%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-
%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82/  
 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

Барање за 
уверение за 
квалитет 

Да, на страницата на 
инспекторатот 

Да Да Не Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 
минимум 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 



личните 
податоци? 

потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

   

Барање за 
уверение 
за квалитет 

Не Не Не Не Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Барање за 
уверение за 
квалитет 

Не Н/А Пристап до 
страницата 
имаат само веќе 
регистрирани 
ентитети  

Не Не Не 

 

Контролор:  Државен инспекторат за земјоделство -  https://diz.gov.mk/e-uslugi/utvrduvanje-na-uslovi/  
 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

https://diz.gov.mk/e-uslugi/utvrduvanje-na-uslovi/


 

Барање за 
утврдување на 
услови 

Да, на страницата на 
инспекторатот 

Да Да Не Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката
? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Барање за 
утврдување 
на услови 

Не Не Не Не Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Барање за 
утврдување на 
услови 

Не Н/А Пристап до 
страницата 
имаат само веќе 

Не Не Не 



регистрирани 
ентитети  

 

Контролор:  Државен инспекторат за земјоделство -  https://diz.gov.mk/e-uslugi/exim/ 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

Опис на 
едношалтерски 
систем за увоз, извоз и 
трансфер на стоки - 
EXIM 

Да Да Н/А Не Н/а 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката
? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се 
добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Опис на 
едношалтерск
и систем за 
увоз, извоз и 

Да Не Да Да Да Да Да Да  



трансфер на 
стоки - EXIM 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали 
начинот на 
пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникациј
а и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран начин 
на верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на 
проценка на 
влијанието 
врз 
заштитата на 
личните 
податоци? 
 

Едношалтерски 
систем за увоз, 
извоз и трансфер на 
стоки - EXIM 

Да Не, отворен 
сајт 

Не Да Не Не 

 

Контролор:  Државен инспекторат за шумарство и ловство - https://is.gov.mk/cases/ 
 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

Претставка за 
работење на 
инспектор 

Да Да Да Не како посебен документ, 
туку како динамичка 
апликација која го води 
корисникот низ процесот 

Н/А 

https://is.gov.mk/cases/


2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Претставка 
за 
работење 
на 
инспектор 

Да Да Да Да Да Да Не Да 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Претставка за 
работење на 
инспектор 

Да Нема 
регистрација 

Н/А Да Не Не 

 

Контролор:  Министерство за информатичко општество и администрација - https://e-obuki.mioa.gov.mk/  

https://e-obuki.mioa.gov.mk/


 

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

Систем за 
управување со 
учење  

Не е соодветно 
наведено и објаснето 

Не Да Да, Услови за користење, 
документи и каталог со 
обуки  

Н/А 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролоро
т и 
Офицерот 
за заштита 
на личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на 
кој се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Систем за 
управување 
со учење 

Да Не Целта да но 
не и 
правната 
основа 

Да не Не е 
соодветно 
објаснето 

Не не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/веб 
страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 



кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

 врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Систем за 
управување со 
учење 

Да Да,  Н/А Да Не Не 

 
 
 

Контролор:  Министерство за труд и социјална политика- https://www.mtsp.gov.mk/ nmedia-centar-ns_article-bidi-
bezbedna.nspx    

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали 
услугата е 
целосно 
остварлива 
електронск
и? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

Мобилна апликација за 
пријавување насилство. 
Се симнува на мобилен 
телефон и се користи за 
жртви на насилство.    

Не Не Да, се 
симнува 
апликација
та на смарт 
телефон 

Да, видео презентација Н/а 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 

Дали 
се 
наведе
ни 
катего
риите 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 

Дали е 
наведено 
дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 

Дали е објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 



на личните 
податоци? 

 на 
лични 
подато
ци кои 
се 
миним
ум 
потреб
и за да 
се 
добие 
услугат
а? 
 

личните 
податоци? 
 

со други 
правни 
лица? 
 

 

Мобилна 
апликација 
за 
пријавува
ње 
насилство. 
Се симнува 
на 
мобилен 
телефон и 
се користи 
за жртви 
на 
насилство.    

Да, само на веб-
страницата на 
министерството 
но не и на 
апликацијата. 
Дополнително 
политиката за 
приватност не ја 
опфаќа 
обработката на 
личните 
податоци на 
лицата кои ја 
користат 
апликацијата 

Да, во 
политиката 
за 
приватност  

Не Не не Не е 
соодветно 
објаснето 

Не Да, во 
политиката 
за 
приватност 
на 
министерст
вото 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/про
токол? 

Дали 
начинот на 
пристап е 
преку 

Дали има 
дефиниран начин 
на верификација 
на корисник? 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка на 



 регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникациј
а и сл.)? 
 

  влијанието врз 
заштитата на 
личните 
податоци? 
 

Мобилна апликација 
за пријавување 
насилство. Се симнува 
на мобилен телефон и 
се користи за жртви на 
насилство.    

Да Да,  Н/А Да Google play store и 
другите оперативни 
системи 

Не 

Контролор:  Државен инспекторат за труд - https://dit.gov.mk/?page_id=208#1503407277461-90419700-adb3  
                                                              https://dit.gov.mk/?page_id=202  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна 
правна основа за 
обработката на 
личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

Поднесување на 
претставка од физичко 
или правно лице   и 
анонимна претставка 

Да Не Да,  Не, но според природата 
на активноста е јасен 
начинот на користење 

Н/а 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 

Дали е 
наведено 
дали 
личните 
податоци се 

Дали е објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 

Дали се 
наведени 
правата 
на 
субјектит

https://dit.gov.mk/?page_id=208#1503407277461-90419700-adb3
https://dit.gov.mk/?page_id=202


за заштита 
на личните 
податоци? 

основа за 
обработката? 
 

кои се 
минимум 
потреби за 
да се 
добие 
услугата? 
 

личните 
податоци? 
 

споделуваат 
со други 
правни 
лица? 
 

 е на 
личните 
податоци
? 
 

Поднесувањ
е на 
претставка 
од физичко 
или правно 
лице   и 
анонимна 
претставка 

Да, но 
истата е 
само на 
главната 
страница. 

Да, во 
политиката 
за 
приватност  

Да Да да Не Не Да, 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/прото
кол? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на кориснички 
профил, е-мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран начин 
на верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Поднесување на 
претставка од 
физичко или правно 
лице   и анонимна 
претставка 

Да Да,  Н/А Да Не Не 

 

Контролор:  Министерство за образование и наука - https://ucebnici.mon.gov.mk/najava  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

https://ucebnici.mon.gov.mk/najava


Дигитална услуга Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

Информатички 
систем за нарачка и 
дистрибуција на 
бесплатни учебници 

Да Н/А Да,  Не,  Н/а 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категории
те на 
лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби 
за да се 
добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Информатичк
и систем за 
нарачка и 
дистрибуција 
на бесплатни 
учебници 

Не, Да Не  не не Не Не Делумно, 
согласно 
стариот 
ЗЗЛП 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 



Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали 
начинот на 
пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникациј
а и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

Информатички 
систем за нарачка 
и дистрибуција на 
бесплатни 
учебници 

Да Да,  Н/А Не  Не може да се 
утврди  

Да 

 

Контролор:  Биро за развој на образованието - http://www.eduino.gov.mk/  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна 
правна основа за 
обработката на 
личните податоци при 
користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

Онлајн платформа за 
ран детски развој за 
воспитувачи, 
оддленски 
наставници и за 
родители. Зад 

Да Не Да Да  Не е наведено, но 
страницата е 
одржувана од трета 
страна 

http://www.eduino.gov.mk/


платформата стојат 
МОН, БРО и МТСП  

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита 
на личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката
? 
 

Дали се 
наведени 
категориите 
на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено 
дали личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на 
кој се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

Информатичк
и систем за 
нарачка и 
дистрибуција 
на бесплатни 
учебници 

Не, Не Не  Да, на 
самата 
форма за 
регистрациј
а но нема 
политика 
или 
процедура 
за истото 

не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали 
начинот на 
пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 



комуникациј
а и сл.)? 
 

Информатички 
систем за нарачка 
и дистрибуција на 
бесплатни 
учебници 

Да Да,  Н/А Не  Да со БРО  Не 

 
 
 

Контролор:  Фонд за пензиското и инвалидско осигурување www.piom.com.mk  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга 
www.piom.com.mk 

Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура 
за 
остварувањ
е на 
услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

 Не Да Не Не  Н/а  

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 
www.piom.com.
mk 
 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита 
на личните 
податоци? 

Дали е 
дефиниран
а целта и 
правната 
основа за 
обработкат
а? 
 

Дали се 
наведени 
категории
те на 
лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби 
за да се 

Дали е 
наведен 
рокот во кој 
се чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено 
дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни 
лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на 
кој се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата 
на 
субјектит
е на 
личните 
податоци
? 
 

http://www.piom.com.mk/
http://www.piom.com.mk/
http://www.piom.com.mk/
http://www.piom.com.mk/


добие 
услугата? 
 

 Да Да за 
контролор, 
но не и за 
Офицер 

Целта и 
правната 
основа не 
се јасно 
дефиниран
и 

Не Информациј
а за начин на 
определува
ње на 
роковите 

Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга 
www.piom.com.mk 

Дали има 
безбедносен 
сертификат/проток
ол? 
 

Дали 
начинот на 
пристап е 
преку 
регистрациј
а на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникаци
ја и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран начин 
на верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/
веб страница? 
 

Дали постои 
процедура 
за 
спроведува
ње на 
проценка на 
влијанието 
врз 
заштитата 
на личните 
податоци? 
 

 Не Нема 
можност за 
регистрација 

Нема можност за 
регистрација 

Да Не може да се 
утврди 

Не 

 

Контролор:  Фонд за здравствено осигурување www.fzo.org.mk  

1 .Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга 
https://fzo.org.mk/pristap-web-
portal-e-uslugi 

Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура 
за 

Дали услугата 
е целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

http://www.piom.com.mk/
http://www.fzo.org.mk/
https://fzo.org.mk/pristap-web-portal-e-uslugi
https://fzo.org.mk/pristap-web-portal-e-uslugi


остварување 
на услугата? 
 

 Не Да Да Да н/а 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална услуга  
https://fzo.org.mk/pris
tap-web-portal-e-
uslugi 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита 
на личните 
податоци? 

Дали е 
дефиниран
а целта и 
правната 
основа за 
обработкат
а? 
 

Дали се 
наведени 
категории
те на 
лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби 
за да се 
добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено 
дали 
личните 
податоци 
се 
споделуваа
т со други 
правни 
лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на 
кој се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата 
на 
субјектит
е на 
личните 
податоци
? 
 

 Не Не Целта да, 
правната 
основа не 

Да Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга 
https://fzo.org.mk/pristap-
web-portal-e-uslugi 

Дали има 
безбедносен 
сертификат/проток
ол? 
 

Дали 
начинот на 
пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникациј
а и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран 
начин на 
верификација на 
корисник? 
 

Дали 
постои 
Политика 
за 
колачиња
? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/
веб страница? 
 

Дали постои 
процедура 
за 
спроведува
ње на 
проценка на 
влијанието 
врз 
заштитата 
на личните 
податоци? 
 

https://fzo.org.mk/pristap-web-portal-e-uslugi
https://fzo.org.mk/pristap-web-portal-e-uslugi
https://fzo.org.mk/pristap-web-portal-e-uslugi
https://fzo.org.mk/pristap-web-portal-e-uslugi
https://fzo.org.mk/pristap-web-portal-e-uslugi


 Да Да Да Не не Не 

 

Контролор:  Министерство за здравство www.zdravstvo.gov.mk  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга Дали има јасна 
правна основа за 
обработката на 
личните податоци при 
користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

www.vakcinacija.mk  Согласноста на 
субјектот на личните 
податоци е правна 
основа за 
обработката но тоа во 
Политиката за 
приватност не е јасно 
наведено. 

Не Да Не  Можноста МЗ да 
ангажира 
обработувачи е 
претставена во 
делот на 
Корисници на 
услуги што е сосем 
друга категорија на 
трети страни. Не е 
јасно дали во 
моментов има 
обработувачи.  

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга 
www.vakcinacija.
mk 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита 
на личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категории
те на 
лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби 
за да се 

Дали е 
наведен 
рокот во кој 
се чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено 
дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни 
лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на 
кој се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата 
на 
субјектите 
на 
личните 
податоци
? 
 

http://www.zdravstvo.gov.mk/
http://www.vakcinacija.mk/
http://www.vakcinacija.mk/
http://www.vakcinacija.mk/


добие 
услугата? 
 

 Да  Да Целта и 
правната 
основа не се 
јасно 
дефинирани 

Да Има 
информациј
а која се 
однесува на 
роковите но 
истата не е 
јасна. 
Наведено е 
дека 
роковите се 
согласно 
закон, а 
притоа 
законска 
основа за 
обработка 
нема па не е 
јасно 
согласно кој 
закон се 
дефинираат 
роковите. 

Да Не Да но не 
се 
вклучени 
сите 
права кои 
се 
применли
ви. 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга 
www.vakcinacija.mk 

Дали има 
безбедносен 
сертификат/протоко
л? 
 

Дали 
начинот на 
пристап е 
преку 
регистрациј
а на 
кориснички 
профил, е-

Дали има 
дефиниран начин 
на верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/в
еб страница? 
 

Дали постои 
процедура 
за 
спроведува
ње на 
проценка на 
влијанието 
врз 

http://www.vakcinacija.mk/


мејл 
комуникациј
а и сл.)? 
 

заштитата на 
личните 
податоци? 
 

 Да Да Да Да Да, со МОЈ 
ТЕРМИН и со УЈП 

Не 

Контролор:  Министерство за здравство www.zdravstvo.gov.mk  

1.Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга 
MK Wallet 

Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има ангажиран 
обработувач? 
 

 Согласноста на 
субјектот на личните 
податоци е правна 
основа за обработката 
но тоа во Политиката за 
приватност не е јасно 
наведено. 

Не Да Да Можноста МЗ да 
ангажира 
обработувачи е 
претставена во делот 
на Корисници на 
услуги што е сосем 
друга категорија на 
трети страни. Не е 
јасно дали во 
моментов има 
обработувачи.  

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигиталн
а услуга 
MK Wallet 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 

Дали е 
наведен 
рокот во кој 
се чуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали е 
наведено 
дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 

Дали е 
објаснет 
начинот на кој 
се заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

http://www.zdravstvo.gov.mk/
https://apps.apple.com/us/app/mk-wallet/id1585796077
https://apps.apple.com/us/app/mk-wallet/id1585796077


личните 
податоци? 

потреби за 
да се добие 
услугата? 
 

правни 
лица? 
 

 Да  Да Целта и 
правната 
основа не се 
јасно 
дефинирани 

Да Има 
информација 
која се 
однесува на 
роковите но 
истата не е 
јасна. 
Наведено е 
дека 
роковите се 
согласно 
закон, а 
притоа 
законска 
основа за 
обработка 
нема па не е 
јасно 
согласно кој 
закон се 
дефинираат 
роковите. 

Да Не Да но не се 
вклучени 
сите права 
кои се 
применлив
и. 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална 
услуга 
MK Wallet 

Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали начинот 
на пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-

Дали има 
дефиниран начин 
на верификација 
на корисник? 
 

Дали постои 
Политика за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведување 
на проценка 
на влијанието 
врз заштитата 

https://apps.apple.com/us/app/mk-wallet/id1585796077


мејл 
комуникација 
и сл.)? 
 

на личните 
податоци? 
 

 Да Да Да N/A Не може да се 
оцени. 

Не 

 

Контролор:  Агенција за катастар на недвижности www.katastar.gov.mk  

1 .Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга 
OSSP (katastar.gov.mk) 

Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

 Да Да Да Да н/а 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга  
OSSP 
(katastar.gov.m
k) 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката
? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се 
добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено 
дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни 
лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на 
кој се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

 Да Не Да Да Не Не Да Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга Дали има 
безбедносен 

Дали 
начинот на 

Дали има 
дефиниран начин 

Дали 
постои 

Дали услугата е 
поврзана со друга 

Дали постои 
процедура за 

http://www.katastar.gov.mk/
https://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/
https://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/
https://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/
https://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/


OSSP 
(katastar.gov.mk) 

сертификат/протокол
? 
 

пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникациј
а и сл.)? 
 

на верификација 
на корисник? 
 

Политика 
за 
колачиња? 
 

база/институција/ве
б страница? 
 

спроведувањ
е на 
проценка на 
влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

 Да Да Да Да Не Не 

Контролор:  Агенција за катастар на недвижности www.katastar.gov.mk  

1 .Дефинирање на дигиталните услуги и нивната достапност 

Дигитална услуга 
I-kat мобилна 
апликација 

Дали има јасна правна 
основа за обработката 
на личните податоци 
при користењето на 
дигиталната услуга? 

Дали постои 
законски 
пропишана 
процедура за 
остварување 
на услугата? 
 

Дали услугата е 
целосно 
остварлива 
електронски? 
 

Дали има Упатство за 
користење? 
 

Дали  има 
ангажиран 
обработувач? 
 

 Не Не Да Да н/а 

2.Оценка на транспарентноста на обработката на личните податоци 

Дигитална 
услуга  
I-kat мобилна 
апликација 

Дали има 
истакнато 
Политика за 
приватност? 

Дали има 
истакнато 
податоци за 
контролорот 
и Офицерот 
за заштита на 
личните 
податоци? 

Дали е 
дефинирана 
целта и 
правната 
основа за 
обработката
? 
 

Дали се 
наведени 
категориит
е на лични 
податоци 
кои се 
минимум 
потреби за 
да се 
добие 
услугата? 
 

Дали е 
наведен 
рокот во 
кој се 
чуваат 
личните 
податоци
? 
 

Дали е 
наведено 
дали 
личните 
податоци се 
споделуваат 
со други 
правни 
лица? 
 

Дали е 
објаснет 
начинот на 
кој се 
заштитуваат 
личните 
податоци? 
 

Дали се 
наведени 
правата на 
субјектите 
на личните 
податоци? 
 

https://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/
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 Не Не Целта да, 
правната 
основа не 

Не Не Не Не Не 

3.Оценка на предвидените технички и организациски мерки за заштита на личните податоци 

Дигитална услуга 
OSSP 
(katastar.gov.mk) 

Дали има 
безбедносен 
сертификат/протокол
? 
 

Дали 
начинот на 
пристап е 
преку 
регистрација 
на 
кориснички 
профил, е-
мејл 
комуникациј
а и сл.)? 
 

Дали има 
дефиниран начин 
на верификација 
на корисник? 
 

Дали 
постои 
Политика 
за 
колачиња? 
 

Дали услугата е 
поврзана со друга 
база/институција/ве
б страница? 
 

Дали постои 
процедура за 
спроведувањ
е на 
проценка на 
влијанието 
врз заштитата 
на личните 
податоци? 
 

 Да Да Да Н/А Не Не 
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