
 
 

   

Врз основа на член 24 став (1) точка 10) од Статутот на Регулаторната комисија за енергетика 
и водни услуги на Република Северна Македонија бр. 01-391/2 од 26 август 2011 година и бр. 01-
374/6 од 19 март 2019 година, а во врска со членовите 19, 20, 21, 22, 25 и 26 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 30 
август 2021 година донесе 

 
Правилник 

за начинот на остварувањето на правото на пристап и  
исправка на личните податоци 

 
Член 1 

Со овој Правилник се пропишува начинот на постапување при приемот, прегледувањето и 
распоредувањето на предметите кои ќе произлезат од остварувањето на правото на пристап, 
исправка, бришење и ограничување на обработката на личните податоци од страна на субјектите на 
личните податоци, како и правото на приговор и автоматско донесување на поединечни одлуки, 
вклучувајќи и профилирање.  

 
Член 2 

(1) Субјектот на личните податоци во барањето за пристап и исправка на личните податоци 
има право да бара одговор на следното: дали се врши обработка на личните податоци на 
субјектот на личните податоци; за целите и правната основа на обработката на личните податоци 
и корисниците или категориите на корисници на кои им се откриваат личните податоци; за личните 
податоци во врска со субјектот на личните податоци и изворот на податоци; за логиката на 
автоматизирана обработка, во случај на одлука донесена врз автоматска обработка, која има 
влијание врз субјектот на личните податоци; за задолжителноста на давањата на одговорите на 
прашањата; за можните последици ако не се даде одговор и постоењето на право на пристап и 
право на исправка на неговите личните податоци. 
(2) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во 
понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика) е должна да одговори на субјектот 
на личните податоци во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето. 
(3) Образецот на Барањето за правото на пристап и исправка на личните податоци е даден во 
Прилог кој е составен дел на овој правилник. 

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

Член 3 
 

(1) Субјектот на личните податоци има право да побара од Регулаторната комисија за 
енергетика да ги избрише неговите лични податоци.  
(2) Регулаторната комисија за енергетика има обврска да ги избрише личните податоци во рок 
од 30 дена од денот на поднесување на барањето за бришење, ако е исполнет еден од следните 
услови: 
1) личните податоци повеќе не се потребни за целите за кои биле собрани или обработени на друг 
начин; 
2) субјектот на личните податоци ја повлекува својата согласност врз која се заснова обработката 
на податоците согласно Законот за заштита на личните податоци (во понатамошниот текст: ЗЗЛП) 
и ако не постои друга законска основа за обработка; 
3) субјектот на личните податоци поднесе приговор на обработката согласно со ЗЗЛП, при што не 
постојат преовладувачки легитимни цели за обработката, или субјектот на личните податоци 
поднесе приговор на обработката; 
4) личните податоци биле незаконски обработени; 
5) личните податоци треба да бидат избришани со цел почитување на обврска утврдена со закон 
која се однесува на Регулаторната комисија за енергетика; 
6) личните податоци биле собрани во врска со понудата на услуги на информатичко општество. 



 
 

   

Кога Регулаторната комисија за енергетика ги објавила јавно личните податоци и е должна во 
согласност со ставот (1) на овој член да ги избрише личните податоци, тогаш Регулаторната 
комисија за енергетика презема дејствија, вклучувајќи технички мерки за да ги извести другите 
контролори кои ги обработуваат личните податоци дека субјектот на личните податоци побарал 
бришење на сите линкови или копии или репродукции на личните податоци од страна на тие 
контролори, земајќи ги предвид достапната технологија и трошоците на спроведувањето. 
(3) Ставовите (1) и (2) на овој член не се применуваат до оној степен до кој обработката е 

неопходна: 
а) за остварувањето на правото на слобода на изразување и информирање; 
б) за усогласување со законска обврска која бара обработка според закон што се применува во 
однос на контролорот, или за извршување на работи од јавен интерес или при вршење на јавно 
овластување утврдено со закон доделено на контролорот; 
в) од причини од јавен интерес во областа на јавното здравство;  
г) за целите на архивирање од јавен интерес, за цели на научни или историски истражувања или 
за статистички цели, доколку постои веројатност правото утврдено во ставот (1) на овој член да се 
направи невозможно или сериозно да го отежне постигнувањето на целите на таа обработка или 
д) за воспоставување, остварување или одбрана на барања засновани на закон. 

 
 

Право на ограничување на обработката 
Член 4 

 
(1) Субјектот на личните податоци има право да побара ограничување на обработката од 

Регулаторната комисија за енергетика, ако е исполнет еден од следните услови: 
а) точноста на личните податоци се оспорува од субјектот на личните податоци, за период кој 

овозможува на Регулаторната комисија за енергетика да ја провери точноста на личните податоци; 
б) обработката е незаконска и субјектот на личните податоци се спротивставува на бришењето на 

личните податоци, при што наместо тоа бара ограничување на нивната употреба; 
в) за целите на обработка, Регулаторната комисија за енергетика нема повеќе потреба од личните 

податоци, но субјектот личните податоци ги бара за воспоставување, остварување или одбрана на 
неговите правни барања; 

г) субјектот на личните податоци се спротивставува на обработката во очекување на 
верификација дали легитимните интереси на Регулаторната комисија за енергетика преовладуваат 
над интересите на субјектот на личните податоци. 

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

(3) Кога субјектот на личните податоци го остварил правото на ограничување на обработката 
согласно со ставот (1) на овој член, тогаш Регулаторната комисија за енергетика го 
информира пред да престане ограничувањето на обработката. 

 
 

Право на Приговор 
Член 5 

 
(1) Субјектот на личните податоци врз основа на конкретна ситуација поврзана со него има прав 

да поднесе приговор до Регулаторна комисија за енергетика во секое време, против обработката на 
неговите лични податоци, вклучувајќи и профилирање засновано на овие одредби. Регулаторната 
комисија за енергетика не може повеќе да врши обработка на личните податоци, освен ако докаже 
дека постојат релевантни легитимни интереси за обработка, кои преовладуваат над интересите, 
правата и слободите на субјектот на личните податоци, или за воспоставување, остварување или 
одбрана на неговите правни барања. 



 
 

   

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

(3) Кога субјектот на личните податоци приговара на обработката на неговите лични податоци за 
цели на директен маркетинг, контролорот ја запира натамошната обработка на личните податоци за 
тие цели. 

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

(5) Во контекст на користењето на услугите на информатичкото општество и независно прописите 
за електронските комуникации, субјектот на личните податоци може да го користи правото на 
приговор преку автоматски средства со користење на технички спецификации. 

(6) Кога личните податоци се обработуваат за цели на научни или историски истражувања или за 
статистички цели, субјектот на личните податоците има право, врз основа на конкретната ситуација 
поврзана со него да поднесе приговор против обработката на неговите лични податоци, освен ако 
обработката е неопходна за реализирање на работи од јавен интерес. 
 

Автоматско донесување на поединечни одлуки, вклучувајќи и профилирање 
Член 6 

 
(1) Субјектот на личните податоци има право да не биде предмет на одлука заснована единствено 

на автоматизирана обработка, вклучувајќи го и профилирањето што предизвикува правни 
последици за него или на сличен начин значително влијае на него. 

(2) Ставот (1) на овој член не се применува ако одлуката: 
а) е потребна за склучување или извршување на договор меѓу субјектот на личните податоци и 

контролорот; 
б) е дозволена со закон што се применува во однос на Регулаторната комисија за енергетика, и во 

кој исто така се предвидени соодветни мерки за заштита на правата и слободите и легитимните 
интереси на субјектот на личните податоци или  

в) се заснова на изречна согласност на субјектот на личните податоци. 
(3) Во случаите наведени во ставот (2) точките (а) и (в) на овој член, Регулаторната комисија за 

енергетика е должна да примени соодветни мерки за заштита на правата и слободите, како и на 
легитимните интереси н субјектот на личните податоци, а најмалку право на обезбедување на 
човечка интервенција од страна на Регулаторната комисија за енергетика, право на изразување на 
личен став и право на оспорување на таквата одлука. 

(4) Одлуките од ставот (2) на овој член не смеат да се засноваат на посебни категории на лични 
податоци, освен ако субјектот дал изречна согласност за обработка на тие лични податоци за една 
или повеќе конкретни цели, или кога обработката е неопходна поради причини од јавен интерес врз 
основа на закон пропорционално на целта и почитување на суштината на правото на заштитата на 
личните податоци, при што се воспоставени и соодветни мерки за заштита на правата и слободите 
и легитимните интереси на субјектот на личните податоци. 

 
Член 7 

Регулаторната комисија за енергетика, приемот на предметите кои ќе произлезат од 
остварувањето на правото на пристап и исправка на личните податоци од страна на субјектите на 
личните податоци го врши во својата архива, во која се вршат работите за канцелариско и архивско 
работење. 

 
Член 8 

(1) По заведувањето на предметите кои ќе произлезат од остварувањето на правото на 
пристап и исправка на личните податоци од страна на субјектите на личните податоци, сите 



 
 

   

предмети истиот ден по приемот се доставуваат за работа до вработениот кој работи на одговор 
на овие барања на субјектите на лични податоци Регулаторната комисија за енергетика. 
(2) Доставувањето на предметите кои ќе произлезат од остварувањето на правото на пристап и 
исправка до личните податоци се врши преку интерната доставна книга на Регулаторната 
комисија за енергетика. 

 
Член 9 

Примањето на предметите кои ќе произлезат од остварувањето на правото на пристап и исправка 
но личните податоци за работа, вработениот кој го работи предметот го потврдува со ставање на 

датум и потпис во интерната доставна книга. 
 

Член 10 
Испраќањето на предметите кои ќе произлезат од остварувањето на правото на пристап и 

исправка на личните податоци за работа се врши преку архивата на Регулаторната комисија за 
енергетика преку пошта. 

 
Член 11 

Предметите кои ќе произлезат од остварувањето на правото на пристап и исправка на 
личните податоци се чуваат во заклучени ормани, до кои пристап и дозвола за користење има само 
вработениот во архива во Регулаторната комисија за енергетика. Просторијата во која се сместени 
ормани е опремена со клима уред и ПП апарати и истата овозможува заштита од влага, 
температура, непосредна сончева светлина и други видови оштетување. 

 
Член 12 

За архивирање на предметите кои ќе произлезат од остварувањето на правото на пристап и 
исправка на личните податоци се применуваат прописите за архивско и канцелариско работење. 

 
Член 13 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на веб страницата 
на  Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија. 
 
 
бр. 01-1606/1 
30 август 2021 година           ПРЕТСЕДАТЕЛ на  
               Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги  
 на Република Северна Македонија 
                   Марко Бислимоски 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

   

БАРАЊЕ 
ЗА ПРИСТАП И ИСПРАВКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

 
 

1. Јас                          од                                              , како субјект на 
личните податоци, барам од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија да ме информира за следново:  

▪ дали се врши обработка на мои лични податоци; 

▪ за целите и правната основа на обработката на личните податоци 

▪ корисниците или категориите на корисници на кои им се откриваат моите лични податоци 

▪ за моите лични податоци и кој е изворот на податоци  

▪ за логиката на автоматизирана обработка, во случај на одлука донесена врз автоматска 
обработка, која има влијание врз мене. 

 

Одговорот во врска со точката 1 од ова Барање може да ми биде доставен на: 

адреса                                                                            или  

e-маил                                                          . 

 

Барател              Датум 

_________________               ___________________ 

 

2. Јас                          од                                              , како субјект на личните 
податоци, барам од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија да го дополни, измени, избрише или сопре користењето на моите лични податоци и тоа:  

            
            
            
                                                                                              

Одговорот во врска со точката 1 од ова Барање може да ми биде доставен на: 

адреса                                                                            или  

e-маил                                                          . 

 

Барател              Датум 

_________________               ___________________ 

 

Напомена: Правото на субјектот на лични податоци од точка 1 од ова Барање е предвидено во 
член 19 од важечкиот ЗЗЛП и контролорот е должен да одговори во рок од 15 дена од денот на 
приемот на барањето.  

Правото на субјектот на лични податоци од точка 2 од ова Барање е предвидено во членовите 20, 
21 и 22 од важечкиот ЗЗЛП и контролорот е должен да одговори во рок од 30 дена од денот на 
приемот на барањето.  

Доколку овој образец се користи по донесување на новиот ЗЗЛП, ќе треба да се референцира на 
соодветните членови. 



 
 

   

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е  

Врз основа на Статутот на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија и Правилникот за безбедност на обработката на личните податоци (Службен 
весник на РСМ бр.122/2020) а согласно Законот за заштита на личните податоци (Службен весник 
на РСМ бр. 42/2020), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна 
Македонија (во понатамошниот текст: РКЕ) пристапи кон изработка на Правилник за начинот на 
остварувањето на правото на пристап и исправка на личните податоци. 

Со овој Правилник се пропишува начинот на постапување при приемот, прегледувањето и 
распоредувањето на предметите кои ќе произлезат од остварувањето на правото на пристап, 
исправка, бришење и ограничување на обработката на личните податоци од страна на субјектите на 
личните податоци, како и правото на приговор и автоматско донесување на поединечни одлуки, 
вклучувајќи и профилирање. 

Изработката на овој правилник е согласно новиот Законот за заштита на личните податоци во 
насока на усогласување со истиот, при што РКЕ во својство на контролор има обврска да ги 
исполнува обврските кои произлегуваат од него.  

РКЕ на седницата одржана на 30 август 2021 година донесе Правилник за начинот на 
остварувањето на правото на пристап и исправка на личните податоци. 

 


