
 

Институтот на овластени ревизори на РМ 
(ИОРРМ)  

24 и 25 јуни 2021 година 
 

 

 
ПРОГРАМА 

 
 
Прв ден  (24.06.2021 година) – 4 КПУ часа 
 
10:00-11:45 Обврски на контролорите и обработувачите согласно новиот Закон за заштита на 

личните податоци 

- Новини во Законот за заштита на личните податоци 
- Отчетност 
- Права на субјектите на лични податоци 
- Контролор v.s Обработувач 
- Офицер за заштита на личните податоци 
- Видео надзор 
- Самоевалуација на контролорите 

11:45-12:15  Пауза 

12:15-14:00  Обврски на контролорите и обработувачите согласно новиот Закон за заштита на 
личните податоци - продолжува 

- Процена на влијанието врз заштитата на личните податоци (ПВЗЛП) 
- Управување со ризик 
- Систем на заштита 
- Нивоа на мерки и нивна примена (документација, технички мерки, организациски 

мерки за стандардно и високо ниво 

Предавачи:  

Игор Кузевски, заменик директор на Агенцијата за заштита на личните податоци  

Мануела Станоевска Стоилковска,  виш супервизор –раководител на Одделението за 
нарушување на безбедноста и повреди на правото на заштита на личните податоци во 
Секторот за супервизија  

 
  



 

Институтот на овластени ревизори на РМ 
(ИОРРМ)  

24 и 25 јуни 2021 година 
 

 

 
ПРОГРАМА 

 
 
Втор ден (25.06.2020 година) – 4 КПУ часа 
 
09:00 - 10.30 Преглед на најважаните  процеси и  барања согласно Законот за заштита на личните 

податоци и (Европската регулатива GDPR) со посебен осврт на  на безбедноста на 
личните податоци како  основа за  усогласеност со Законот 

10.30 - 11.00 Пауза 

11.00 – 12.15 Преглед на најважаните  процеси и  барања согласно Законот за заштита на личните 
податоци и (Европската регулатива GDPR) со посебен осврт на  на безбедноста на 
личните податоци како  основа за  усогласеност со Законот – продолжува 

Преглед на ревизорски постапки и најдобри практики во делот на приватноста и 
заштита на личните податоци, со посебен осврт на можноста  за користење на  
меѓународен стандард за информативна сигурност – ISO 27001 во процесот на контрола 
и проверка 

12.15 - 12.30 Пауза 

12.30 – 13.00 Case study – Пример за реален случај на анализа  на логови  поврзано со неавторизиран 
пристап во системите 

 

Предавач: Сашо Мицков, CISA, CIA, CIPM 

 


