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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИ ЗА 

ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.23 од 10.02.2016 година) 

Член 1 

Во Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредит („Службен 
весник на Република Македонија" број 51/11 и 145/15), во членот 21 став (1) зборовите: 
„министерот за економија“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија“. 

По ставoт (2) се додаваат два нови ставови (3) и (4), кои гласат:: 

„(3) Овластеното службено лице од Министерството за економија кое ја води постапката 
за издавање на дозвола за одобрување на потрошувачки кредити е должно документите 
за исполнување на условите од ставот (2) точки 1), 2) и 3) на овој член по службена 
должност да ги побара од Централниот регистар на Република Македонија во рок од три 
дена од денот на приемот на барањето. 

(4) Овластеното службено лице од Централниот регистар на Република Македонија е 
должно документите за исполнување на условите од ставот (2) точки 1), 2) и 3) на овој 
член да ги достави до Министерството за економија во рок од три дена од денот на 
приемот на барањето од ставот (3) на овој член.” 

Ставот (3) кој станува став (5) се менува и гласи:  
„Министерот за економија во соработка со министерот за информатичко општество и 
администрација поблиску ги пропишува потребната документација, формата и 
содржината на барањето за добивање на дозволата од ставот (1) на овој член и формата и 
содржината на дозволата за одобрување на потрошувачки кредити, како и техничката 
опременост, односно техничките услови што треба да ги исполни подносителот на 
барањето.“. 

Во ставот (4) кој станува став (6) зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерството за економија“. 

Во ставот (5) кој станува став (7) зборовите: „Министерот за економија“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерството за економија“. 

Во ставот (6) кој станува став (8) бројот „5“ се заменува со бројот „7“. 

Ставот (7) станува став (9). 
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Член 2 

Членот 22 се брише. 

Член 3 

Во членот 23 став (1) зборовите: „министерот за економија им издал“ се заменуваат со 
зборовите: „Министерството за економија им издало“. 

Член 4 

Во членот 27 став (2) зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со зборовите: 
„Министерството за економија“. 

Ставот (4) се менува и гласи:  
„Кредиторите кои работат врз основа на дозвола за основање и работа издадена од 
Министерството за финансии се должни да достават список за кредитни посредници до 
Министерството за финансии на начин и во постапка пропишани од министерот за 
финансии.“ 

Член 5 

Во членот 28 став (1) зборовите: „министерот за финансии“ се заменуваат со зборовите: 
„Министерството за финансии“. 

Во ставот (3) зборовите: „министерот за финансии“ се заменуваат со зборовите: 
„Министерството за финансии“. 

Член 6 

Во членот 29 став (2) зборовите: „министерот за економија“ се заменуваат со зборовите: 
„Министерството за економија“. 

Член 7 

Во членот 30 во воведната реченица зборовите: „Министерот за економија“ се заменуваат 
со зборовите: „Министерството за економија“. 

Член 8 

Во членот 32 став (2) зборовите: „министерот за финансии“ се заменуваат со зборовите: 
„Министерството за финансии“. 

Член 9 
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Членот 39 се менува и гласи: 

„(1) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
овластеното службено лице на Министерството за економија, ако не го донесе решението 
во рокот од членот 21 став (7) од овој закон. 

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
овластеното службено лице во Министерството за економија, доколку во рокот утврден 
во членот 21 став (3) од овој закон не ги побара потребните документи. 

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
овластеното службено лице од Централниот регистар на Република Македонија, доколку 
во рокот од членот 21 став (4) од овој закон не ги ако не ги достави бараните документи. 

Член 10 

Започнатите постапки до денот на започнувањето со примена од овој закон ќе завршат 
според законот по кој започнале. 

Член 11 

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 12 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“ а ќе започне да се применува со денот на започнувањето на 
примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот 141 од Законот за 
општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15). 

 


