
 
НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на член 39 и член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната 

банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
158/10, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18), Советот на Народната банка на 
Република Северна Македонија донесе 

 
 
 

ОДЛУКА 
за изменување на Одлуката за содржината и начинот на 

функционирање на Кредитниот регистар 

(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 146/20) 
 
 

1. Во Одлуката за содржината и начинот на функционирање на 
Кредитниот регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 186/13 и 
74/15), „ПРИЛОГ 1“, се заменува со нов „ПРИЛОГ 1“. 

 
2. Оваа одлука стапува во сила од денот на нејзиното објавување во 

„Службен весник на Република Северна Македонија“. 

 
 
 

 
 
О бр. 02-15/VIII-1/2020                          Гувернер  

29 мај 2020 година                                                    и претседавач  
Скопје                           на Советот на Народната банка 
                                                      на Република Северна Македонија 

                                                                  д-р Анита Ангеловска-Бежоска 
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ПРИЛОГ 1 
До  
Народната банка на Република Северна Македонија 
 

БАРАЊЕ 
  

 

 Од________________________________________________________________ со 

ЕМБГ______________________________, со адреса на живеење 

_______________________________________________________________________ , 

барам да ме известите за податоците коишто се обработуваат за мене во збирката на 

личните податоци ˗ Кредитен регистар, со последната расположлива состојба. 

Податоци за полномошникот: име и презиме___________________ ______________, 

број на лична карта или пасош  ________________, со адреса на живеење  

_______________________________________________________________________  

Телефон за контакт: _____________________ 

Се согласувам личните податоци наведени во барањето да се употребат за добивање 

Извештај од Кредитниот регистар, којшто го води контролорот, Народната банка на 

Република Северна Македонија. 

 

 

Во ____________  ___________ 

          датум      БАРАТЕЛ: 
        

       ________________________ 

 

 

 

__  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __ __  

Упатство за уплата 

Уплатата да се изврши на образецот ПП 10 со следниве податоци: 
Повикување на бројот: 12071180 

Цел на дознаката: Податоци од Кредитниот регистар 

Назив на примачот: Народна банка на Република Северна Македонија 

Банка на примачот: Народна банка на Република Северна Македонија 

Сметка: 100000000011103 

Износ за плаќање: согласно со тарифата на надоместоци за услуги што ги врши 

Народната банка на Република Северна Македонија  

Шифра: 930 

Барањето се доставува до Народната банка на Република Северна 

Македонија со приложување на оригиналот од уплатницата (образец ПП 10). 

Документот за лична идентификација на барателот/полномошникот 

задолжително се покажува при подигањето на одговорот на барањето. 

 

 
 


