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Спроведување на програмата

Подготовката на овој документ е поддржана од Шведската агенција за меѓународна развојна
соработка (Sida) преку Проектот „Нордиска поддршка за напредок на Северна Македонија“,
имплементиран од Канцеларијата на Обединетите нации за проектни услуги (УНОПС). Содржината
на овој документ е единствена одговорност на Институтот за стратешки истражувања и едукација
(ИСИЕ) од Скопје и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на СИДА,
Секретаријатот за европски прашања на Владата на Северна Македонија и УНОПС. Репродукцијата е
дозволена за некомерцијални цели со наведување на изворот.
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ЗА ПРОЕКТОТ
Проектот „Чувар на правдата за потрошувачите: Зајакнување на капацитетите
на граѓанските организации и медиумите за мониторинг, промоција и
застапување на заштитата на потрошувачите во Северна Македонија“
(Watch dog of Consumer Justice: Strengthening Capacities of CSOs and Media to
Monitor, Promote and Advocate for Consumer Protection in North Macedonia), го
спроведува Институтот за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ од
Скопје во периодот декември 2019 – декември 2020 година.
Целта на проектот е да ги зајакне капацитетите на граѓанските организации
и медиумите за подобро следење и известување за постапките за решавање
на потрошувачки спорови. Проектот особено е насочен кон постапувањето
на различните регулаторни тела и агенции, како и инспекциски органи, при
разрешување на спорови на потрошувачи.
Овој проект се спроведува со грант доделен од Шведската агенција за
меѓународна развојна соработка преку проектот „Нордиска поддршка за
напредок на Северна Македонија“ кој има за цел да го зајакне капацитетот
на Република Северна Македонија за интеграција во Европската Унија, а исто
така да го помогне и вклучувањето на граѓанските организации и медиумите
во текот на сите фази на пристапниот процес. На локално ниво, проектот
ќе придонесе за порамномерен општествено-економски развој преку
унапредување на локалната инфраструктура на помалку развиените општини
и поддршка за нови вработувања.
Во рамките на проектот Watch dog of Consumer Justice: Strengthening Capacities
of CSOs and Media to Monitor, Promote and Advocate for Consumer Protection
in North Macedonia, ИСИЕ го подготви овој Водич, преку кој сакаме да го
поттикнеме интересот на граѓанските организации и медиуми за заштитата
на нивните права како потрошувачи.
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Воведни информации
Водичот со наслов „Правата на потрошувачите во договорите за потрошувачки
кредити“, има за цел на сумарен, практичен, концизен и јасен начин, да ги
прикаже правата на потрошувачите во договорите за потрошувачки кредити,
согласно релевантниот и важечки правен режим во Република Северна
Македонија. Токму специфичноста на правниот режим којшто го уредува ова
прашање, произлегува и од фактот што прашањето е предмет на уредување
на повеќе законски прописи, помеѓу кои суштинска улога има Законот за
заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 51/2011, 145/2015, 23/2016 и 20/2019“,(во
понатамошниот текст ќе се користи скратеницата ЗЗПДПК).
За сѐ што не е уредено со ЗЗПДПК, на договорот за потрошувачки кредит
се применуваат одредбите на Законот за облигационите односи („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 18/2001, 4/2002, 5/2003, 84/2008, 81/2009,
161/2009 и 123/2013, во понатамошниот текст ќе се користи скратеницата
ЗОО), а во делот на заштита на потрошувачите, примена наоѓаат одредбите
од Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 38/2004, 77/2007, 103/2008, 24/2011, 164/2013, 97/2015,
152/2015 и 140/2018).
Водичот е структуриран со цел да ги опфати основните права на
потрошувачите согласно важечкото право во Република Северна Македонија.
Фокусот на содржината на „Водичот“ е на обврските на кредиторите
спрема потрошувачите, особено во делот на склучувањето на договорите и
остварувањето на нивното право на заштита.
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Законско поимање на основните поими во
заштита на правата на потрошувачите кај
договорите за потрошувачки кредити

Кредито
договор р во
ите за
потрошув
кредити ачки
?

увач во
Потрош ите за
договор ачки
потрошув
?
кредити

„Потрошувач“
е физичко лице
кое склучува договор за
потрошувачки кредит согласно
со Законот за заштита на
потрошувачите при договори
за потрошувачките кредити,
а заради остварување на
цели кои не се поврзани
со вршење на неговата
трговска, деловна или
професионална
дејност.

„Кредитор“
е банка или друго
трговско друштво и
трговец поединец кое
во рамките на својата
регистрирана дејност,
одобрува или ветува
дека ќе одобри кредит
на потрошувачот.

„Договор
за потрошувачки
кредит“ е договор со кој
кредиторот одобрува или ветува дека
ќе одобри на потрошувачот кредит
во форма на заем, дозволено
пречекорување, одложено
плаќање на производи и услуги,
финансиски лизинг или друга
слична финансиска услуга, освен
договори за давање на услуги
на континуирана основа или
за снабдување со производи
од ист вид кај кои плаќањето
се врши на рати во текот на
периодот на давањето на
услугите и снабдувањето со
производи.
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„Кредитен посредник“ е физичко или правно лице кое
не е кредитор и кое во рамките на неговата трговска,
деловна или професионална дејност за надоместок
врши една или повеќе активности. Кредитниот
посредник врши една од следниве активности:
→ презентира или нуди договори за потрошувачки
кредит;

кредит или

→ им помага на потрошувачите со преземање на
подготвителни активности и за други договори
за кредит, освен за договорите за потрошувачки

→ склучува договори за потрошувачки кредит во име и за сметка на
кредиторот.
Договорни односи во кои потрошувачите се заштитени согласно Законот за
заштита на потрошувачите при договорите за потрошувачки кредити
Правниот режим на ЗЗПДПК не се применува на:

Приме
н
ЗЗПДП а на
К

→ договори за кредит кои се обезбедени со хипотека на
недвижен имот или други права на недвижен имот;
→ договори за кредит чија цел е стекнување или
одржување на правото на сопственост на земјиште или
на зграда, изградена или во изградба;
→ договори за кредит на износи повисоки од 75.000 евра

во денарска противвредност;
→ договори за лизинг или за закуп на ствари кај кои со самиот договор или
со посебен договор не е предвидена обврска за купување на стварта на
крајот на договорениот рок. Ќе се смета дека постои обврска за купување и
доколку кредиторот еднострано одлучил така;
→ договори за кредит во форма на дозволено пречекорување со рок на
отплата од еден месец;
→ договори за кредит за кои не се плаќа камата и кои било други трошоци
и договори за кредит кај кои кредитот треба да биде вратен во рок од три
месеци и со плаќање на незначителни надоместоци;
→ договори за кредит кои работодавачот, надвор од неговата трговска
дејност, ги одобрува на вработените без камата или со годишна стапка на
вкупни трошоци пониска од онаа што преовладува на пазарот и кои не се
нудат на пошироката јавност;
→ договори за кредит што се склучуваат со правни лица кои вршат услуги
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со хартии од вредност согласно со Законот за хартии од вредност или со
банки, со цел да му се овозможи на инвеститорот да изврши трансакција
поврзана со една или повеќе хартии од вредност согласно со Законот за
хартии од вредност, доколку правните лица или банката што го одобрува
кредитот, се вклучени во таквата трансакција;
→ договори за кредит кои се резултат на судско порамнување или
порамнување пред орган на државна управа, како и одложено плаќање
по извршна исправа со посредство на извршител;
→ договори за кредит за одложено плаќање на постоен долг, без плаќање
на трошоци и
→ договори за кредит што се однесуваат на заеми одобрени на определена
група население која е од интерес на државата по пониски каматни стапки
од оние кои преовладуваат на пазарот или без каматна стапка, или по
различни услови кои се поповолни за потрошувачот и со каматни стапки
кои не се повисоки од оние што преовладуваат на пазарот.

Обврски на кредиторот спрема потрошувачот
Една од основните обврски на кредиторот спрема потрошувачот, е обврската
за негово информирање за условите на кредитирање, пред склучување на
договорот. Ова обврска произлегува од повеќе релевантни законски прописи,
а исклучок не претставува ниту ЗЗПДПК.
Обврски за информирање на потрошувачот согласно ЗЗПДПК
→ Обврска за давање на стандардни информации што треба да се вклучат
во рекламирањето.

Обврска за давање на преддоговорни информации
→ каматната стапка, фиксна или варијабилна или и двете, со
детали за сите надоместоци вклучени во вкупните трошоци на
потрошувачкиот кредит;
→ вкупниот износ што го плаќа потрошувачот и износот на
ратите, доколку е применливо.
→ вкупниот износ на кредитот;
→ траење на договорот за потрошувачки кредит, доколку е
применливо;
→ годишна стапка на вкупните трошоци;
→ износот на уплата во готово и висината на кои било авансни
плаќања, во случај на кредит во форма на одложено плаќање
за одредени стоки или услуги.
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Обврската
за
склучување
на
дополнителен
договор,
како услов за добивање на
кредит или за добивање на
кредит согласно условите од
рекламирањето, мора да биде
наведена на јасен, прецизен
и видлив начин, заедно со
годишната стапка на вкупни
трошоци.

Пред да ја прифати понудата, или
да го склучи договорот за кредит,
потрошувачот
мора
да
добие
преддоговорни информации за:
→
→

видот на кредитот;
име и презиме, односно
назив и адреса на кредиторот
и доколку е применливо на
кредитниот посредник;

→ вкупниот износ
и
условите

на
за

кредитот
негово

искористување;
→ траење на договорот за кредит;
→ стоката или услугата и нејзината цена во готово, во случај на кредит во
форма на одложено плаќање за одредени стоки или услуги и поврзани
договори за кредит;
→ каматната стапка, условите со кои е уредена примената на каматната
стапка, и доколку е применливо, секој индекс или референтна стапка на
почетната каматна стапка, како и периодите, условите и процедурите за
промена на каматната стапка;
→ годишната стапка на вкупни трошоци и вкупниот износ што го плаќа
потрошувачот, претставени преку репрезентативен примерок во кој
се наведени сите претпоставки за пресметка на годишната стапка на
вкупни трошоци;
→ износот на поединечната рата, бројот на ратите и доколку е применливо,
редоследот на пристигнување на ратите кои потрошувачот треба да ги
плати;
→ доколку е применливо, трошоците за водење на една или повеќе сметки
на кои се евидентираат уплатите и исплатите на искористениот дел
од кредитот, освен доколку отворањето на сметката е опционо, како и
трошоците за употреба на одредено средство за плаќање за уплатите
и исплатите на искористениот дел од кредитот, други трошоци што
произлегуваат од договорот за кредит и условите под кои тие трошоци
можат да се променат;
→ постоењето на нотарски трошоци што ги плаќа потрошувачот при
склучување на договорот, доколку е применливо;
→ обврската, доколку постои за склучување на договор за дополнителни
услуги поврзани со договорот за потрошувачки кредит, како договор за
осигурување, доколку склучувањето на таквиот договор е задолжително
за добивање на кредитот или за добивање на кредитот согласно со
условите од рекламирањето;
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→ каматната стапка применлива во случај на задоцнети плаќања, услови
за нејзина промена (прилагодување) и трошоците за неисполнување на
обврската;
→ предупредување за последиците од неплаќање на ратите;
→ гаранции за кредитот, доколку е применливо;
→ постоењето или отсуството на правото на откажување од договорот;
→ правото на предвремено плаќање на кредитот и правото на кредиторот
за надоместок и начинот на пресметување на надоместокот;
→ правото на потрошувачот веднаш и бесплатно да биде информиран за
резултатот од анализата на неговата кредитоспособност добиен врз
основа на податоците од базата на податоци;
→ правото на потрошувачот да добие на барање и бесплатно, копија од
нацрт-договорот за потрошувачки кредит;
→ рокот во кој кредиторот е обврзан со преддоговорните информации,
доколку е применливо.
Обврски на кредиторот за давање на преддоговорни информации во случај
на склучување на договор по телефон или друго средство за гласовна
комуникација:
Во случај на комуникација по телефон
или на друго средство за гласовна
комуникација на далечина, кредиторот е
должен на потрошувачот да му ги соопшти
информациите за:
→ вкупниот износ на кредитот и условите
за негово искористување;
→ траење на договорот за кредит;
→ стоката или услугата и нејзината цена во готово, во случај на кредит во
форма на одложено плаќање за одредени стоки или услуги и поврзани
договори за кредит;
→ каматната стапка, условите со кои е уредена примената на каматната
стапка, и доколку е применливо,секој индекс или референтна стапка на
почетната каматна стапка, како и периодите, условите и процедурите
за промена на каматната стапка. Доколку во различни периоди се
применуваат различни каматни стапки, сите горенаведени информации
се наведуваат за секоја камата.
Обврски кои се однесуваат на проценката на кредитната способност на
потрошувачот
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Пред склучување на договорот за потрошувачки кредит, кредиторот мора да
ја процени кредитната способност на потрошувачот врз основа на:
Информации
добиени
од страна на
потрошувачот.

Информации
добиени од
релевантна база
на податоци.

Доколку
се промени
вкупниот износ
на кредитот,
кредиторот е должен да
направи нова проценка
на кредитната
способност на
потрошувачот.

Информации кои мора да ги содржи договор за потрошувачки кредит
Договорот за потрошувачки кредит се склучува во писмена форма или преку
друг траен медиум, во доволно примероци за сите договорни страни.
Договорот за кредит, освен договорот за дозволено пречекорување, на јасен
и прецизен начин содржи информации најмалку за:
→ видот на кредитот;
→ име и презиме и адреса на потрошувачот, односно назив и седиште на
кредиторот и доколку е применливо,на кредитниот посредник;
→ траењето на договорот за кредит;
→ вкупниот износ на кредитот и условите за негово искористување;
→ вредноста на одредената стока или услуги, во случај на кредит во форма
на одложено плаќање за одредени стоки или услуги или поврзан договор
за кредит;
→ каматната стапка, условите со кои е уредена примената на каматната
стапка;
→ годишната стапка на вкупни трошоци и вкупниот износ што го плаќа
потрошувачот, пресметани во времето на склучување на договорот за
кредит, при што се наведуваат сите претпоставки кои се користат при
пресметката на стапката;
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→ износот на поединечната рата, бројот на ратите и доколку е применливо,
редоследот на пристигнување на ратите;
→ правото на потрошувачот на барање и бесплатно да добие, при отплата
на главнината на договорот за кредит со фиксно времетраење, во кое
било време во текот на траењето на договорот за кредит, извештај со
податоци за ратите и рокот на нивно достасување и условите во врска
со исплатата на тие износи, преглед на секоја исплата со податоци за
главнината, каматата која е пресметана врз основа на каматната стапка,
доколку е применливо и дополнителни трошоци;
→ периодот и условите за плаќање на каматата и трошоците, доколку
каматата и трошоците се плаќаат без отплата на главнината;
→ обврската за склучување на договор за дополнителни услуги поврзани
со договорот за потрошувачки кредит, како договор за осигурување,
доколку склучувањето на таквиот договор е задолжително за добивање
на кредитот или за добивање на кредитот согласно со условите од
рекламирањето;
→ казнена камата во време на склучување на договорот за кредит, условите
за нејзино прилагодување и трошоците за неисполнување на обврската
за плаќање;
→ предупредувањето за последиците од неплаќање на ратите;
→ по потреба, изјава дека нотарските трошоци ќе ги плаќа потрошувачот;
→ гаранциите и осигурувањето за кредитот, доколку ги има;
→ постоењето или отсуството на правото на откажување од договорот за
кредит, периодот во кој ова право може да се остварува и други услови за
негово спроведување, вклучувајќи ги информациите кои се однесуваат
на обврската на потрошувачот да го плати износот на искористениот дел
од главнината и закон и висината на дневната камата;
→ правата што произлегуваат од поврзаниот договор за кредити и условите
за нивно остварување;
→ правото на предвремено плаќање на кредитот, процедурата на
предвремено плаќање и правото на кредиторот на трошоци за
предвремена наплата на кредитот и начинот на пресметување на тие
трошоци;
→ постапката за остварување на правото за раскинување на договорот за
кредит;
→ правото на вонсудско решавање на споровите и начинот на користење
на тоа право;
→ назив и седиште на надлежниот супервизорски орган, доколку е
применливо и
→ други договорни информации, доколку е применливо.
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Право на потрошувачот
да го откаже договорот
за кредит
кои услови
Дали и под
от може да
потрошувач
оговорот за
го откаже д
кредит?

Потрошувачот може да се откаже
од договорот за кредит во рок
од 14 дена, без да наведува
причина за откажувањето. Рокот
на откажување започнува да тече:

Од денот кога
потрошувачот ги добил
условите и информациите
од договорот, доколку
тој ден е подоцна од
денот на склучувањето на
договорот.

Од денот на
склучувањето на
договорот.

Информирање на потрошувачот за
каматните стапки
Потрошувачот треба да биде известен
за секоја промена на каматната стапка
на кредитот во писмена форма или преку
друг траен медиум пред да почне да
се применува. Известувањето содржи
податоци за износот на плаќањата по
промената на каматната стапка и детали
за бројот и периодите на плаќање, доколку
се променат.
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Предвремена отплата
на кредитот
ошувачот
Може ли потр
и
да го отплат
едитот и
кр
е
предврем
ви?
под кои усло

→ Потрошувачот има право во кое
било време да го плати, целосно
или делумно, недостасаниот дел од
кредитот без дополнителни трошоци,
согласно со договорот за кредит. Во
тој случај има право на намалување
на вкупните трошоци на кредитот,
кое се состои од каматата и другите
трошоци за преостанатиот период на
траење на договорот за кредит.

→ Во случај на предвремена отплата на кредитот, кредиторот има право на
праведен надоместок за трошоците директно поврзани со предвремената
отплата на кредитот. Таквиот надоместок не смее да надмине 1% од
износот на предвреме отплатениот кредит, доколку периодот меѓу
предвремената отплата и рокот на траење на договорот за кредит се
случи во период подолг од една година од рокот на траење на договорот
за кредит, односно не повеќе од 0,5%, доколку предвремената отплата
се случи во период не подолг од една година од рокот на траење на
договорот за кредит.
Вонсудско решавање на спорови и надлежност на институциите за заштита
на правата на потрошувачите при договорите за потрошувачки кредит
→ Кредиторите и потрошувачите ќе настојуваат настанатите спорови да
ги решаваат со усогласување, порамнување, медијација или на друг
мирен начин. Во случај потрошувачкиот спор да не се реши со вонсудско
решавање, договорните страни може да го решаваат спорот пред
надлежните судови во Република Северна Македонија.
→ Во случај на повреда на правата на потрошувачите, од страна на
кредиторот – банка, потрошувачот може да се обрати до Народна банка
на Република Северна Македонија, која нема надлежност да решава
потрошувачки спор, меѓутоа има надлежност да врши надзор над
примената на прописите со кои се уредува заштита на потрошувачите,
во согласност со Законот за Народната банка на Република Северна
Македонија или друг надлежен закон.
→ Инспекциски надзор над кредиторите кои работат врз основа на дозвола
издадена од Министерството за економија врши Државниот пазарен
инспекторат преку државни пазарни инспектори. Инспекцискиот надзор
се врши на барање на потрошувачот, Организацијата за заштита на
потрошувачите и по службена должност.
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Инспекцискиот надзор опфаќа контрола над:

рекламирање

преддоговорните
информации

понудата

содржината на договорите
предвремена
начинот на пресметка на вкупната
за потрошувачки кредити отплата на кредитот
стапка на годишни трошоци

исполнувањето на
условите од дозвола од
страна на кредиторите

издадените овластувања
за кредитни посредници и

начинот на вршење на
посредување од страна на
кредитните посредници

Постапка на заштита на потрошувачите пред кредиторите –
остварување на правото на откажување од договорот за кредит
Податоци од
подносителот на
барањето
Тргнувајќи
од член14, став
1 на ЗЗПДПК, (рокот
од 14 дена тече од денот
кога потрошувачот добил
инфо за условите, после
склучувањето на договорот)
го поднесувам оваа
барање за откажување
на договорот за
кредит.

На
ден 15.06.2020
година склучив договор
за потрошувачки кредит
со банката А.А. Информациите
и условите за кредитот, А.А., ми
ги достави електронски, после 10
дена од склучувањето на договорот.
Откако ги утврдив условите од
кредитот, констатирав дека истите
не ми одговараат и решив да го
откажам договорот за кредит,
согласно ЗЗПДПК.

Барањето за откажување на кредитот, го поднесов до А.А., во рок
од 7 дена откако добив информација за условите на договорот.
Кредиторот А.А., по телефон ме извести дека немам право да го
откажувам договорот после 14 дена од склучувањето на истиот.
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Правни инструменти за заштита
на потрошувачите во поширока смисла
Во македонското законодавство, предвидени се и други правни
основи за заштита на правата на потрошувачите пред надлежните
државни институции и регулаторни тела и тоа: Законот за заштита
на укажувачите, („Службен весник на Република Македонија“
бр. 196/2015 и 35/2018“, во понатамошниот текст ќе се користи
скратеницата ЗЗУ); Законот за слободен пристап до информации
од јавен карактер („Службен весник на Република Северна
Македонија, бр. 101/2019“, во понатамошниот текст ќе се користи
скратеницата ЗСПИЈК) и Законот за постапување по претставки и
предлози („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2008,
13/2013, 156/2015 и 193/2015, во понатамошниот текст ќе се
користи скратеницата ЗППП).
Механизмите за заштита предвидени во овие законски прописи,
предвидуваат заштита на потрошувачите во поширока смисла.
Оваа заштита им стои на располагање на потрошувачите, кога ќе се
соочат со ситуација во која ќе
проценат дека нивните права
пред надлежните регулаторни
тела и државни институции
не се остварени согласно
важечкото
право.
Овие
механизми во најголем дел се
во интерес на зголемувањето
на граѓанскиот активизам во
поглед на подобрувањето на
состојбата на потрошувачкиот
сектор во Република Северна
Македонија.
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Придобивките на Законот за заштита на укажувачите
за потрошувачкиот сектор
Согласно ЗЗУ :

Заштитено пријавување е
пријавување, односно откривање,
со кое се пренесува разумно
сомневање или сознание дека
е извршено, се извршува или
е веројатно дека ќе се изврши
казниво, неетичко или друго
незаконито или недозволиво
постапување со кое се повредува
или загрозува јавниот интерес.

Потрошувачот како укажувач
може да се јави во смисла кога по
некој основ е или било во деловен
однос или друг однос на соработка
со институцијата, односно правното
лице за каде пријавува и/или
користи или користело услуги во
институцијата, односно правното
лице во јавниот и приватниот
сектор за каде пријавува.

Пријавувањето согласно ЗЗУ може да биде:
→ заштитено внатрешно
пријавување,
→ заштитено
надворешно
пријавување или

Анонимно и
доверливо.

→ заштитено јавно
пријавување.

Посебна заштита на укажувачите!
Согласно ЗЗУ :

Се забранува откривање или овозможување откривање на
идентитет на укажувач без негова согласност, освен кога тоа се
бара со судска одлука кога е неопходно потребно за водење на
постапка пред надлежен орган. Исто така, на укажувачот и на нему
блиско лице им се обезбедува заштита од било каков вид повреда
на право, при утврдување одговорност, санкција, престанок на
работен однос, суспензија на работно место, распоредување
на друго работно место кое е понеповолно, дискриминација
или штетно дејствие или опасност од настапување на штетни
дејствија заради извршеното заштитено внатрешно и надворешно
пријавување или заштитено јавно пријавување.
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Придобивките на Законот за слободен
пристап до информации од јавен
карактер за потрошувачкиот сектор
На потрошувачот како и на граѓанските активисти
кои се занимаваат со заштита на правата на
потрошувачите, во функција на подобрување
на состојбата во потрошувачкиот сектор, може
да им биде и ЗСПИЈК. Потрошувачот има
права да бара информации од сите иматели на
информации кои ги вклучуваат: органите на
државната власт и други органи и организации
утврдени со закон, органите на општините, градот
Скопје и општините во градот Скопје, установите
и јавните служби, јавните претпријатија, правни
и физички лица што вршат јавни овластувања,
утврдени со закон и дејности од јавен интерес
и политичките партии во делот на приходите и
расходите.

надлежно
тело:

Потрошувачот може
да ја побарува секоја
информација од јавен
карактер која е дефинирана
како информација во
која било форма што
ја создал или со која
располага имателот на
информацијата согласно
со неговите надлежности.

Агенција за заштита на правото на
слободен пристап до информации
од јавен карактер

На официјалната интернет-страница на
Агенцијата се достапни:
•
•

обрасци за поднесување на барање и/или
жалба
листа на иматели на информации

Пред поднесување на Барање за пристап до информации од јавен карактер,
потрошувачот може да задолжи имател на информации на нивната интернетстраница да објават голем број информации (документи) кои може да бидат од
интерес за потрошувачот како барател на информација.

→ Барањето за пристап до информации од јавен карактер може да се
поднесе електронски или писмено;
→ Пристапот до информации може да биде направен по избор на барателот
на еден од следните начини: усно, писмено или во електронски запис;

→ Секој барател врз основа на барање има право на пристап до информација
од имателот на информации со кои располага и тоа со увид, препис,
фотокопија или електронски запис;
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→ Ако субјектот кон кој е доставено барањето од потрошувачот, не располага
со бараната информација, веднаш, а најдоцна во рок од три дена од
денот на приемот на барањето, е должен да го препрати барањето до
имателот на информации кој според содржината на барањето е имател на
информацијата и затоа да го извести барателот;
Во случај кога имателот на
информации не му овозможи
на барателот пристап до
информацијата, делумно
му овозможи пристап до
информација или ако не
подготви или не му достави
решение на барателот,
барателот има право на жалба
во рок од 15 дена до Агенцијата.

Рокот за одговор на
барањето е 20 дена од
денот на приемот на
Барањето, но доколку
се работи за сложено
барање, рокот може да
се продолжи до 30 дена.

→ Кога пристапот од информацијата се остварува преку увид, тогаш
увидот е бесплатен, додека кога пристапот до информација се остварува
преку препис, фотокопија или електронски запис на информацијата,
потрошувачот (барателот) плаќа надомест во висина на материјалните
трошоци.
Придобивките на Законот за постапување по претставки и предлози во
интерес на заштита на потрошувачкиот сектор
→ Потрошувачот може да го искористи своето право на поднесување на
претставка, која има за цел заштита и остварување на неговите права и
интереси, јавните интереси утврдени со закон или заради поведување на
друга иницијатива од јавен интерес.
→ Подносител на претставка, односно предлог може да биде секое физичко
или правно лице.
→ Подносителот на претставката, односно предлогот не смее да биде
повикан на одговорност, ниту да трпи какви било штетни последици поради
поднесувањето на претставката, односно предлогот и изнесувањето на
ставови и мислења, освен ако со тоа не е сторено кривично дело.
→ Претставките, односно предлозите се поднесуваат во писмена форма или
усно на записник, поединечно или групно.
→ За претставката, односно предлогот не се плаќа такса.
→ Органот кој постапува по претставките и предлозите е должен по приемот
да ја евидентира претставката, односно предлогот, веднаш да ја земе во
работа, да ја разгледа и по неа да постапи во согласност со закон.
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→ Кога органот кој постапува по претставките и предлозите ќе утврди дека
со претставката, односно предлогот се покренуваат прашања што се од
негова надлежност, тој постапува по нив, односно презема мерки за нивно
решавање, а ако за тоа е надлежен друг орган претставката, односно
→ предлогот го доставува до надлежниот орган. За доставувањето на
претставката, односно предлогот веднаш се известува подносителот;
→ Органот кој постапува по претставките и предлозите не постапува по
анонимна претставка, односно предлог, освен ако се работи за прашање
од јавен интерес утврден со закон.
→ Органот кој постапува по претставките и предлозите е должен да
му одговори на подносителот за основаноста и за резултатите од
постапувањето во рок од 15 дена, а за сложени прашања во рок од 30
дена од приемот на претставката, односно предлогот.
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