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

Обука за заштита на лични податоци за офицери за заштита на лични податоци во државни и јавни институции 
Време и место на одржување: 29 и 30.11.2022, Јавна соба, Скопје 

Обучувачи: Арбен Гудачи и м-р Марјана Планојевиќ, експерти за заштита на лични податоци 
 
АГЕНДА 
Цели на обуката: 

 Да се унапредат познавањата на учесниците за правната рамка за заштита на лични податоци, особено во однос на: права на 
субјектите на лични податоци, обврски на контролорите, механизми за заштита на правата на субјектите, начела на заштитата на 
лични податоци итн; 

 Да се подготват учесниците да се справат со потенцијалните предизвици по заштитата на личните податоци на граѓаните при 
дигитализација на јавните услуги и испорака на електронски јавни услуги и 

 Да се поддржат учесниците во спроведување анализа на системот на заштита на личните податоци во нивната институција која ќе 
им послужи како основа за утврдување на следните чекори во процесот на целосно усогласување со Законот за заштита на личните 
податоци. 

 
Целни групи 

 Офицери за заштита на лични податоци во државни и јавни институции 
 
Методологија и алатки 
Обучувачите ќе направат комбинација од повеќе наставни методи соодветни на темата што се обработува, како и на динамиката на 
групата. Методите кои ќе се применат во обуката, вклучуваат: 
 

• Кратки предавања со презентација;  
• Индивидуална работа; 
• Работа во парови и мали групи; 
• Интерактивна дискусија;  
• Практични примери и студија на случаи релевантни за целната група; 
• Прашања и одговори.
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Ден 1-29.11.2022, вторник 

Време   Наслов на сесијата Краток опис на сесијата Обучувачи Материјали 

09:30 – 9:45  

Регистрација на 
учесниците  
Отвoрање на обуката - 
запознавање со планот 
на работа 

Оваа сесија ќе биде посветена на 
регистрација и запознавање на учесниците и 
обучувачите, како и запознавање на 
учесниците со планот за работа. Исто така, ќе 
се направи и проценка на предзнаењата на 
учесниците. 

Арбен Гудачи 
и 
м-р Марјана 
Планојевиќ 

 

  09:45 – 11:00 

Правна анализа на 
прописите  за заштита 
на личните податоци  
Поим и дефиниции 
Начела за заштита на 
личните податоци 
Правен основ за 
обработка на личните 
податоци 
Практични вежби, 
примери и студии на 
случаи 
Поделба во групи 
Дускусија  

Oваа сесија ќе понуди воведен преглед во 
актуелната регулатива за заштита на личните 
податоци, како и анализа на новите 
стандарди за заштита на личните податоци. 
Исто така, на почетокот на оваа сесија ќе се 
поделат практични вежби, примери и студии 
на случаи, при што  учесниците ќе се поделат 
во групи и на крајот од оваа сесија ќе се 
спроведе  интерактивна дискусија.  Во текот 
на оваа сесија детално ќе бидат објаснети 
термините од Законот преку практични 
примери. Оваа сесија ќе овозможи подобро 
запознавање на учесниците со начелата на 
кои се темели Законот за заштита на личните 
податоци и нивната практична примена. Исто 
така, во оваа сесија ќе бидат обработувани и 
различните правни основи за обработка на 
личните податоци. 
 

Арбен Гудачи 
и  
м-р Марјана 
Планојевиќ 

-Закон за заштита на личните 
податоци и подзаконските акти; 
-Годишни извештаи за 
работењето на Агенцијата за 
заштита на личните податоци; 
-Публикации, брошури, 
прирачници, препораки, 
мислења за заштита на личните 
податоци од Агенцијата за 
заштита на личните податоци, 
European Data Protection Board, 
Council of Europe, како и од 
органите за заштита на личните 
податоци - Information 
Commissioner's Office (ICO) - UK, 
CNIL –France; 
-Handbook on European Data 
Protection Law – 2018 edition; 
-Практиката на Европскиот суд 
за човековите права, Управен 
суд и Виш Управен суд; 

   11:00 – 11:30  Пауза 

https://ico.org.uk/
https://ico.org.uk/
https://ico.org.uk/
https://ico.org.uk/
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   11:30 – 13:00 

Посебни категории на 
личните податоци 
Права на субјектите 
на личните податоци 
Информации за 
обработката на 
личните податоци 
Евиденција на 
активности за 
обработка на лични 
податоци 

Во оваа сесија ќе бидат обработувани 
посебните категории лични податоци и 
условите за нивна обработка, правата на 
субјектите на личните податоци, 
изготвувањето на информации за обработка 
на личните податоци, како и детално 
објаснување зошто и како контролорите 
треба да водат евиденција на активностите 
за обработка на лични податоци. 

Арбен Гудачи 
и 
м-р Марјана 
Планојевиќ 

-Закон за заштита на личните 
податоци. 
 

   13:00 – 13:45 Пауза 

   13:45 – 15:45 

Улога на офицерот за 
заштита на личните 
податоци  
Кои контроли треба 
да ги врши офицерот 
за заштита на личните 
податоци  
Улогата на 
администраторот на 
информацискиот 
систем 
Практичен пример -
Вежба  

 Во оваа сесија ќе стане збор за улогите на 
офицерот за заштита на лични податоци и 
администраторот на информацискиот 
систем. Сесијата ќе понуди одговор на 
следните прашања: 
- кои институции треба да назначат офицер 
за заштита на лични податоци, 
- кој може да биде офицер за заштита на 
лични податоци,  
-кои му се обврските и одговорностите и 
-кои контроли треба да ги врши офицерот. 
Во текот на оваа сесија ќе биде претставена 
и практична вежба со цел да се развие 
дискусија меѓу учесниците и да се сумира 
обработената тема. 

Арбен Гудачи 
и  
м-р Марјана 
Планојевиќ 

-Закон за заштита на личните 
податоци;  
-Правилник за безбедност на 
обработката на личните 
податоци. 
 

   15:45 – 16:30 

Дискусија - прашања 
и одговори 
 

 Во оваа сесија ќе се сумираат темите кои 
биле обработувани на претходните сесии. 
Учесниците ќе имаат можност да добијат 
дополнителни појаснувања, како и да 
споделат примери и потенцијални 
предизвици од нивната работа. 

Арбен Гудачи 
и  
м-р Марјана 
Планојевиќ 
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датум                                                                              Ден 2-30.11.2022, среда 

09:30 – 09:40 Пристигнување и регистрација на учесниците 

09:40 – 11: 00 

ГАП анализа и 
акциски план 
Чекори на 
имплементација на 
прописите за заштита 
на личните податоци 

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

Арбен Гудачи 
и  
м-р Марјана 
Планојевиќ 

-Закон за заштита на личните 

податоци и подзаконските акти. 

 

11:00 – 11:30 Пауза 

11:30 – 13:00 

Политика за 
воспоставување на 
систем за заштита на 
личните податоци vs. 
Политика со опис на 
техничките и 
организациските 
мерки на 
информацискиот 
систем и 
информатичката 
инфраструктура 
Контролор и 
обработувач 
Безбедност на 
обработката на 
личните податоци 

 Во оваа сесија ќе бидат обработувани 
правилата врз основа на кои треба да се 
креираат Политика за воспоставување 
систем за заштита на лични податоци, како и 
Политика со опис на техничките и 
организациските мерки. 
 Учесниците ќе имаат можност и подобро да 
се запознаат со улогата и функцијата на 
обработувачот на лични податоци и 
поделбата на права и обврски помеѓу 
контролорот и обработувачот. 
Дополнително, во оваа сесија ќе се објаснат 
и механизмите за заштита на личните 
пдоатоци за да бидеме сигурни дека 
обработката на личните податоци е 
безбедна. 

Арбен Гудачи 
и 
м-р Марјана 
Планојевиќ 

-Закон за заштита на личните 

податоци и подзаконските акти. 
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13:00 – 13:45 Пауза 

13:45 – 15:00 

Проценка на 
влијанието на 
заштитата на личните 
податоци 

Оваа сесија ќе понуди одговори на тоа кој, 
зошто и како треба да врши проценка на 
влијанието на заштитата на личните 
податоци. 

 Арбен Гудачи 
и 
м-р Марјана 
Планојевиќ 

-Закон за заштита на личните 
податоци;  
-Правилник за процесот на 
проценка на влијанието на 
заштитата на личните податоци;  
-Листа на видовите операции на 
обработка за кои се бара 
проценка на влијанието врз 
заштитата на личните податоци;  
-Листа на видовите операции на 
обработка за кои не се бара 
проценка на влијанието врз 
заштитата на личните податоци. 

15:00 – 16:00 

Видео надзор 

 

Во оваа сесија ќе бидат обработувани новите 
правила за воспоставување на видео надзор, 
како и презентирани практични примери за 
видео надзор. 

Арбен Гудачи 
и  
м-р Марјана 
Планојевиќ 

-Закон за заштита на личните 
податоци;  
-Правилник за безбедност на 
обработката на личните 
податоци;  
-Правилник за содржината и 
формата на актот за начинот на 
вршење на видеонадзор;   
-Правилник за содржината на 
анализата на целта, односно 
целите за која се поставува 
видеонадзорот и извештајот од 
извршена периодична оценка 
на постигнатите резултати од 
системот за вршење 
видеонадзор.  



Проектот е кофинансиран 
од Европската унија. 

Спроведуван од Фондација Метаморфозис во партнерство со Конект 

 

 

   16:00 – 16:30 

Дискусија – прашања 

и одговори 

Резиме 

Евалуација 

Во оваа сесија ќе се сумираат темите кои 
биле обработувани на целата обука. 
Учесниците ќе имаат можност да добијат 
дополнителни појаснувања, како и да 
споделат примери и потенцијални 
предизвици. 

Арбен Гудачи 
и 
 м-р Марјана 
Планојевиќ 

 

 


