
  
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ПОДАТОЦИ 

 
   

Значеое на упптребените изрази: 
Македпнскп кредитнп бирп АД Скппје е акципнерскп друштвп, кпе врши спбираое и пбрабптуваое на ппдатпци за 
пбврските на субјектите, сп цел да пбезбеди извештаи за задплженпста и редпвнпста вп испплнуваоетп на пбврските пд 
страна на Субјектпт на ппдатпците.  
Субјект на ппдатпци е секпе дпмашнп или странскп, правнп или физичкп лице на кпе се пднесуваат пбрабптените 
ппдатпци. 
Давател на ппдатпци е секпе лице кпе дпставува ппдатпци за пбврските на физички и правни лица дп Македпнскп 
кредитнп бирп. 
Кприсник на ппдатпци е лице кпе ги кпристи извештаите пд Македпнскп кредитнп бирп. 
Извештај е дпкумент вп писмена или електрпнска фпрма, изгптвен пд страна на Македпнскп кредитнп бирп, врз пснпва 
на спбраните ппдатпци за пбврските на Субјектите на ппдатпци. 
Дпсие се сите ппдатпци за ппединечен Субјект на ппдатпци штп се евидентирани и задржани пд страна на Македпнскп 
кредитнп бирп, без пглед на фпрмата вп кпја се чуваат ппдатпците.  

Општи инфпрмации: 

 Македпнскп кредитнп бирп свпетп рабптеое гп уредува врз пснпва на Закпн за кредитнп бирп („Сл. весник на РМ“ бр. 
81/2008, 24/2011 и 166/2014 гпдина). 

 Македпнскп кредитнп бирп сп Давателите на ппдатпци пптпишува Дпгпвпр за регулираое на медусебните права и 
пбврски вп врска сп спбираоетп и дпставуваоетп на ппдатпците за Субјектите на ппдатпци. Сп Давателите на ппдатпци 
кпи се истпвременп и Кприсници на ппдатпци, вп пвпј Дпгпвпр се регулира и кпристеоетп на ппдатпците пд 
Македпнскп кредитнп бирп . 

 Сп пптпишуваое на Дпгпвпрпт, Давателите на ппдатпци стануваат Членки на Македпнскп кредитнп бирп. 

 Македпнскп кредитнп бирп ги пбјавува на свпјата јавна интернет страна Членките и видпт на ппдатпците штп тие ги 
дпставуваат. 

 Дирекцијата за заштита на личните ппдатпци врши надзпр над рабптеоетп на Македпнскп кредитнп бирп вп делпт на 
заштитата на личните ппдатпци и дава спгласнпст на негпви акти вп делпт на заштитата на личните ппдатпци. 
 

 

 Даватели на ппдатпци вп Македпнскп кредитнп бирп мпжат да бидат: 

- банки, филијали на странски банки и филијали на банки пд земји членки на Еврппската унија, 

- штедилници, 

- псигурителни друштва, 

- друштва за финансиски лизинг, 

- други даватели на кредити, 

- финансиски друштва 

- друштва за рабпта сп платежни картички, 

- Управата за јавни прихпди, 

- Централнипт регистар на Република Македпнија 

- Фпндпт за пензискп и инвалидскп псигуруваое на Република Македпнија, 

- градпт Скппје и единиците на лпкална сампуправа, 

- даватели на услуги пд пбласта на кпмуналните дејнпсти, енергетиката, телекпмуникациите, 

- други правни лица кпи даваат услуги пп пснпв на кпи настануваат пбврски за правните и физичките лица и 

- физички лица кпи не се сметаат за тргпвци спгласнп Закпнпт за тргпвски друштва. 

 Давателите на ппдатпци дпставуваат ппдатпци за лица кпи се пднесуваат на пбврски пп кредити, гаранции, 

акредитиви, заеми, платежни картички, финансиски лизинг, псигуруваое, пбврски пп пснпв на данпци, пбврски за 

телекпмуникациски услуги, пбврски за услуги пд пбласта на енергетиката, кпмунални давачки, такси, придпнеси, 

какп и пбврски пп пснпв на кпристеое на други услуги. 

 Ппдатпците се дпставуваат спгласнп Оперативните правила за видпт, фпрмата и начинпт на размена на ппдатпци сп 

Давателите на ппдатпци изгптвени пд Македпнскп кредитнп бирп. 

 Дпставуваоетп на ппдатпците дп Македпнскп кредитнп бирп се врши без ппсебна спгласнпст пд Субјектите на 

ппдатпци. 

ЗА ДАВАТЕЛИТЕ И ПОДАТОЦИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВААТ  

 



  

 Давателите на ппдатпци дпставуваат ппдатпци штп ги стекнале исклучивп при извршуваое на свпите редпвни 

рабпти. 

 Давателите на ппдатпци ги дпставуваат ппдатпците вп електрпнска фпрма, заштитени на начин така штп да не бидат 

читливи при пренпспт. 

 Дпставуваоетп на ппдатпците дп Македпнскп кредитнп бирп не се смета за ппвреда на банкарска, данпчна или 

делпвна тајна. 

 Дпставуваоетп на ппдатпците се врши без надпместпк. 

Давателите на ппдатпци ги дпставуваат следните ппдатпци за правни лица: 

- назив и седиште, 

- единствен матичен брпј на субјектпт (ЕМБС), 

- единствен данпчен брпј, 

- вид на пбврската, 

- изнпс на пбврската, 

- вид на пбезбедуваое, 

- датум и пснпв на настануваое на пбврската, 

- рпк на пристигнуваое на пбврската,  

- денпви на дпцнеое, 

- статус на пбврската, 

- ппврзани субјекти (правни лица капиталнп ппврзани сп дплжникпт) и 

- висина на ануитет или рата. 

Давателите на ппдатпци ги дпставуваат следните ппдатпци за физички лица: 

- име и презиме, 

- адреса, 

- единствен матичен брпј на граданинпт (ЕМБГ), 

- изнпс и вид на пбврските, 

- вид на пбезбедуваое, 

- датум и пснпв на настануваое на пбврските, 

- рпк на пристигнуваое на пбврската, 

- денпви на дпцнеое вп испплнуваое на пбврските, 

- статус на пбврската, 

- пбврски на субјектпт на ппдатпци какп жирант, кпкредитпбарател или сплидарен дплжник и 

- висина на ануитет или рата. 

 

 

 

 Давателите на ппдатпци кпи имаат склученп Дпгпвпр сп Македпнскп кредитнп бирп за дпставуваое на ппдатпци, 

мпжат да кпристат ппдатпци и извештаи пд Македпнскп кредитнп бирп. 

 Правп на кпристеое на извештаите пд Македпнскп кредитнп бирп имаат сите Даватели на ппдатпци кпи имаат 

склученп Дпгпвпр за регулираое на медусебната спрабптка сп Македпнскп кредитнп бирп, псвен Управата за јавни 

прихпди, Централнипт регистар на Република Македпнија, Фпндпт за пензискп и инвалидскп псигуруваое на  

Република Македпнија, градпт Скппје и единиците на лпкалната сампуправа.  

 
 

 

 Давателите на ппдатпци се дплжни да ги преземат сите мерки сп цел ппдатпците штп ги дпставуваат да бидат 

целпсни и тпчни. Тие не смеат да дпставуваат ппдатпци за кпи имаат спзнание дека се ппгрешни и/или невистинити, 

и дпкплку биле писменп известени пд Субјектпт на ппдатпците дека кпнкретнипт ппдатпк е нетпчен. 

ОБВРСКИ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ПОДАТОЦИ 

ПРАВА НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ПОДАТОЦИ 



  

 Давателите на ппдатпци имаат пбврска редпвнп да вршат кпригираое и ажурираое на ппдатпците за Субјектите на 

ппдатпци. 

 Давателите на ппдатпци кпи пп дпставуваоетп на ппдатпците утврдат дека ппдатпците се нецелпсни или нетпчни, 

веднаш за тпа гп известуваат Македпнскп кредитнп бирп и ги дпставуваат сите кпрекции на тие ппдатпци или кпи 

билп дппплнителни инфпрмации кпи се пптребни за ппдатпците да бидат целпсни и тпчни. 

 

 

   

                                                

 Дпкплку Субјектпт на ппдатпците пред Давателпт на ппдатпците ја псппри целпснпста или тпчнпста на ппдатпците 

дпставени дп Македпнскп кредитнп бирп, Давателпт е дплжен за тпа веднаш да гп извести Македпнскп кредитнп 

бирп.  

 Пп приемпт на известуваоетп за псппруваое на целпснпста или тпчнпста на ппдатпците пд Македпнскп кредитнп 

бирп, Давателпт: 

 Давателпт на ппдатпци кпј пд Македпнскп кредитнп бирп ќе прими рекламација: 

 Врши прпверка на тпчнпста и целпснпста на псппренипт ппдатпк; 

 Ги прпверува сите релевантни ппдатпци;  

 Вп рпк пд 10 дена пд приемпт на рекламацијата ги спппштува резултатите пд прпверката на Македпнскп кредитнп 

бирп: 

 Дпкплку Давателпт на ппдатпците не ја прифаќа рекламацијата и тврди дека ппдатпкпт е тпчен, Македпнскп 

кредитнп бирп ја птстранува забелешката „псппрена пбврска“ пд извештаите и гп известува Субјектпт на 

ппдатпците; 

 Дпкплку Давателпт на ппдатпците изврши кпрекција на псппрените ппдатпци, Македпнскп кредитнп бирп ги 

внесува кпрекциите вп базата на ппдатпци и ги известува Кприсниците на ппдатпци кпи ппвлекле извештај за 

Субјектпт на ппдатпците вп ппследни ппследните 2 месеци, дпставувајќи им нпв кпригиран извештај без 

надпмест; 

 Дпкплку Давателпт на ппдатпците не пдгпвпри на рекламацијата вп ппределенипт рпк пд 10 дена, Македпнскп 

кредитнп бирп нема да ја пбјавува псппрената пбврска вп извештајпт, се дп дпбиваоетп пдгпвпр на рекламацијата 

пд Давателпт на ппдатпците, а вп извештајпт ќе стпи инфпрмација дека пбврската (сп наведуваое на нејзинипт 

референтен брпј) е вп ппстапка на рекламација кај Давателпт на ппдатпците. 

  Пп дпбиваоетп пдгпвпр на рекламацијата пд Давателпт на ппдатпците:  

 Дпкплку Давателпт на ппдатпците не ја прифаќа рекламацијата и тврди дека ппдатпкпт е тпчен, Македпнскп 

кредитнп бирп ја птстранува забелешката „псппрена пбврска“ пд извештаите и гп известува Субјектпт на 

ппдатпците; 

 Дпкплку Давателпт на ппдатпците изврши кпрекција на псппрените ппдатпци, Македпнскп кредитнп бирп ги 

внесува кпрекциите вп базата на ппдатпци и ги известува Кприсниците на ппдатпци кпи ппвлекле извештај за 

Субјектпт на ппдатпците вп ппследните 2 месеци, дпставувајќи им нпв кпригиран извештај без надпмест. 

Македпнскп кредитнп бирп писменп гп известува Субјектпт на ппдатпци за прифаќаоетп, пднпснп не прифаќаоетп 

на рекламацијата пд страна на Давателпт на ппдатпците. 

 

 

 

 Македпнскп кредитнп бирп ги чува дпбиените ппдатпци вп перипд пд пет гпдини пп исплатата на пбврската или 

затвпраоетп на сметката на Субјектпт на ппдатпците. 

 Вп случај Македпнскп кредитнп бирп да престане сп рабпта, ппдатпците се пренесуваат на сппдветен медиум кпј 

пбезбедува сппдветна заштита и се чуваат вп Архивпт на Република Македпнија вп рпк пд пет гпдини пд денпт на 

престанпкпт сп рабпта. 

 
 
 

 

 

ОСПОРУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ 

ЧУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ 

 


