
Врз основа на член 41 став (1) од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 42/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија, на седница одржана на 30 август 2021 година донесе  

 
ОДЛУКА 

за определување на офицер за заштита на личните податоци 

 
1. Марко Филиповски, вработен на работното место -Соработник за прекршоци во Одделение за 

истраги и прекршоци- Сектор за мониторинг, истраги и прекршоци се определува за офицер 
во Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. 

 
2. Офицерот за заштита на личните податоци е овластен да ги врши следните работи: 
-  информирање и советување на контролорот/обработувачот и вработените кои вршат 

обработка за нивните обврски според одредбите од ЗЗЛП; 
-  следење на усогласеноста со ЗЗЛП, со други закони кои се однесуваат на заштитата на 

личните податоци во РС Македонија, како и со политиките на контролорот/обработувачот во однос на 
заштитата на личните податоци, вклучувајќи распределување на одговорности, подигнување на 
свеста и обучување на вработените кои што учествуваат во операциите на обработка, како и вршење 
на ревизии за заштита на личните податоци; 

-  изработување на интерните прописи за заштита на личните податоци; 
-  давање совети во однос на процената на влијанието на заштитата на личните податоци и го 

следи извршувањето на процената во согласност со ЗЗЛП; 
-  соработување со Агенцијата за заштита на личните податоци; 
-  контактирање со Агенцијата во однос на прашањата поврзани со обработката, вклучувајќи и 

претходната консултација согласно со ЗЗЛП, како и советување според потребите за сите други 
прашања; 

-  контактирање со субјектите на личните податоци за сите прашања поврзани со обработката 
на нивните лични податоци и за остварувањето на нивните права според според ЗЗЛП; 

-  предлагање обуки на вработените во врска со заштитата на личните податоци и 
-  вршење други должности и задачи утврдени со ЗЗЛП, подзаконските прописи и интерните 

акти за заштита на личните податоци. 
 
3. Офицерот за заштита на личните податоци е должен да ја почитува тајноста или 

доверливоста во однос на извршувањето на своите работи, во согласност со закон. 
 
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на веб страната на 

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. 
 

 
 
бр. 02-1611/1 
30 август 2021 година        ПРЕТСЕДАТЕЛ на  
                Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
 на Република Северна Македонија 

     Марко Бислимоски 


