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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
КРЕДИТНО БИРО 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.24 од 25.02.2011 година) 

Член 1 

Во Законот за кредитно биро („Службен весник на Република Македонија“ број 
81/2008), членот 48 се менува и гласи:  
"(1) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на кредитното биро, ако:  
1) воведува критериуми за дефинирање на категории на субјекти на податоци (член 
7);  
2) изготви извештај за субјектот на податоците без да постои барање од страна на 
корисник на податоци или субјектот на податоците, или извештајот содржи податоци 
за други лица поврзани со субјектот на податоците, вклучувајќи и податоците за 
жирантите, кокредитобарателите и солидарните должници, или ако извештајот 
содржи податоци за идентитетот на давателите на податоци до кредитното биро со 
обврски на субјектот кон одделните даватели на податоците (член 16 ставови (2), (3) и 
(4));  
3) податоците за субјектот на податоците не ги чува во рок од пет години по исплата на 
обврската или затворање на сметката на субјектот на податоците (член 19);  
4) на барање на субјектот на податоци не ги достави податоците од членот 24 став (1) 
на овој закон;  
5) повторно не ги провери податоците со надоместок или не го евидентира статусот на 
оспорените податоци во извештајот и/или досието за субјектот на податоци (член 28 
став (2));  
6) не ги известува сите даватели на податоци кои обезбедиле каков било дел од 
оспорените податоци, најдоцна во рок од пет работни дена од датумот на добиеното 
известување или не им ги обезбеди сите релевантни информации кои се предмет на 
оспорување (член 29);  
7) не изврши проверка на оспорените податоци или не го извести субјектот на 
податоци дека не постојат објективни причини и докази за проверка на податоците 
(член 30 став (1));  
8) не избрише дел од податоците во извештајот и/или досието и за тоа веднаш не го 
извести субјектот на податоци и корисникот на тие податоци (член 31 став (1));  
9) по бришењето на податоци од досието на субјектот на податоци внесе податоци во 
досието без лицето да достави доказ со кој се потврдува дека податоците се целосни и 
точни или не го извести субјектот на податоците за повторното внесување на податоци 
од извештајот и/или досието во писмена форма во рок од пет работни дена (член 31 
ставови (2) и (3));  
10) проверката на податоците не ја заврши во рок под 15 дена од приемот на 
известувањето за оспорување или резултатите од проверката писмено не ги достави 
до субјектот на податоците во рок од 5 дена (член 32 став (1));  
11) не стави забелешка дека податоците се оспорени од субјектот на податоци (член 
32 став (2));  
12) не ги заштити и чува податоците и извештаите за поединечните лица кои ги 
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стекнало при вршењето на која било активност (член 38);  
13) податоците и извештаите не ги користи исклучиво за целите за кои се добиени или 
податоците и извештаите ги открие на трети лица (член 39);  
14) не обезбеди заштита на податоците или не воспостави соодветни 
административни, технички и организациски мерки кои ќе овозможат 
расположливост, интегритет и доверливост на податоците (член 42) и  
15) мерките за заштита на податоците не се регулирани во договорот кој го склучува 
кредитното биро со давателите или корисниците на податоците (член 43). 

(2) Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
и на одговорното лице во кредитното биро за прекршоците од ставот (1) на овој член." 

Член 2 

По членот 48 се додава нов член 48-а, кој гласи: 

"Член 48-а 

(1) Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на кредитното биро, ако:  
1) не ја објави формата на извештаите кои ги изготвува за субјектите на податоците, на 
својата интернет страница или на друг начин формата на извештаите не ја направи 
достапна за давателите и корисниците на податоци (член 17 став (1));  
2) на веб страницата и во деловните простории на кредитното биро не објави 
известување за правата и обврските на давателите на податоци и на корисниците на 
податоци што произлегуваат од овој закон и актите на кредитното биро (член 23) и  
3) на барање на субјектот на податоци не достави информација за неговите права и 
обврски од овој закон и актите на кредитното биро или не воспостави посебна 
телефонска линија која ќе биде достапна во текот на работното време (член 26). 

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и 
на одговорното лице во кредитното биро за прекршоците од ставот (1) на овој член." 

Член 3 

Во членот 49 став (2) износите "1.500 до 3.000" се заменуваат со износите "1.000 до 
2.000". 

Член 4 

Во членот 50 став (2) износите "1.500 до 3.000" се заменуваат со износите "1.000 до 
2.000". 

Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник 
на Република Македонија". 


