Врз основа на Законот за кредитно биро („Службен весник на РМ” 81/2008, 24/2011 и 166/2014,
192/2015 и 83/2018), договорните страни:
1. МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ, претставувано од м-р Тони Трајанов, Главен
извршен директор (во понатамошниот текст: МКБ), од една страна и
2.
претставувано од
понатамошниот текст: Членка), од друга страна,

, Управител (во

го склучија следниот
ДОГОВОР
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА МЕЃУСЕБНИТЕ ПРАВА И ОБВРСКИ
Член 1
Со овој Договор се регулираат меѓусебните права и обврски помеѓу МКБ и Членката во врска со
доставувањето, користењето и обработката на податоците за субјектите на податоци - клиенти
на Членката, како и користењето на податоци за субјектите на податоци – потенцијални клиенти
на Членката.
Под субјекти на податоци се подразбираат клиентите на Членката - домашни или странски
правни лица на кои се однесуваат обработените податоци, а кои ги користат производите и
услугите на Членката и по основ на кои стекнуваат статус на должник, и потенцијалните клиенти
на Членката - домашни или странски правни лица кои ќе ги користат производите и услугите на
Членката и по тој основ стануваат субјекти на податоци клиенти на Членката.
Странските правни лица имаат третман на субјекти на податоци ако имаат матичен, односно
даночен број издаден од овластен орган на Република Македонија.
Член 2
Со потпишување на овој Договор Членката станува давател на податоци во МКБ и корисник на
податоци од МКБ.
Член 3
МКБ ги објавува на својата јавна интернет страна Членките и видот на податоците што тие ги
доставуваат.
Член 4
Во МКБ, Членката доставува податоци за субјектите на податоци согласно Правилникот за
работа на МКБ и Оперативните правила за видот, формата и начинот на размена на податоците
со давателите на податоци.
Податоците се однесуваат на обврски за неплатени испорачани добра и услуги на клиентите од
член 1 на овој Договор.
Во МКБ, Членката доставува податоци за своите клиенти кои имаат пристигнати неплатени
обврски подолго од 60 (шеесет) дена.

Член 5
Од МКБ, Членката добива извештаи за субјектите на податоци, согласно Правилникот за работа
на МКБ и Општите услови за користење на интернет порталот на Македонско кредитно биро АД
Скопје за правни лица.
Член 6
Членката е должна да ги преземе сите мерки со цел податоците што ги доставува до МКБ да
бидат целосни и точни.
Членката има обврска редовно да врши ажурирање на податоците за своите клиенти.
Член 7
Динамиката на доставување на податоци Членката ја врши согласно Оперативните правила за
видот, формата и начинот на размена на податоците со давателите на податоци и Терминскиот
план за работа на МКБ.
Член 8
Доколку субјектот на податоците ја оспори целосноста или точноста на податоците од
извештајот во МКБ, МКБ покренува постапка за разрешување на рекламација.
При решавањето на рекламацијата, МКБ и Членката ќе извршат проверка на податоците во рок
од 10 (десет) дена, а најдоцна 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на рекламацијата.
Член 9
Доколку субјектот на податоците ја оспори целосноста или точноста на податоците од
извештајот во Членката, Членката ја проследува рекламацијата во МКБ.
МКБ во извештаите за субјектот кои се генерирани за време на решавањето на рекламацијата
внесува информација дека податоците се оспорени.
Член 10
МКБ и Членката се обврзуваат податоците и информациите кои ги разменуваат и до кои доаѓаат
при извршување на овој Договор да ги чуваат како деловна тајна и да не ги пренесуваат на трети
лица освен во законски утврдените случаи и на барање на овластени органи.
МКБ и Членката ќе обезбедат заштита на личните податоци на субјектите на податоци, согласно
со законската и подзаконската регулатива за заштита на личните податоци и ќе преземат
соодветни административни, технички и организациски мерки за заштита на личните податоци.
Член 11
Договорните страни се должни да обезбедат физичка, хардверска и софтверска заштита на
податоците, за нивно обезбедување од уништување, неовластено користење или менување,
како и од неовластен пристап кон просторот, опремата и средствата кои се користат при
обработка на податоците.
Начинот на пренос на податоците е со електронска размена на податоците со
телекомуникациско поврзување помеѓу договорните страни.
Техничките и организациските мерки, како и процедурите кои се користат при заштита на
податоците детално се регулирани со Правилникот за стандарди во врска со доверливоста,
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точноста, релевантноста и користењето на податоците, а начинот на пренос на податоците е
регулиран со Техничкото упатство за поврзување со МКБ.
Член 12
Членката е согласна да ги почитува правилата за работа на МКБ пропишани со актите и
правилниците на МКБ.
За сите промени во правилата на работа, МКБ е должно да ja извести Членката најмалку 1 (еден)
месец пред нивната примена.
МКБ го задржува правото во случаи на итност поради измена на прописи или утврдена
загрозеност на сервисите и/или работењето да изврши измена и во рок пократок од 30 (триесет)
дена.
Член 13
По потпишувањето на овој Договор, Членката може да користи поединечни извештаи или да
избере пакет услуги на годишно ниво.
Членката може да изврши промена на пакетот услуги кои ги користи 1 (еден) месец пред истекот
на годината од кога потпишаниот Договорот за членство е евидентиран во МКБ или по
искористување на сите вклучени извештаи. Доколку Членката не изврши промена, ќе се смета
дека продолжува со користење на истиот пакет услуги.
Член 14
За извршените услуги МКБ наплатува надоместок согласно Одлуката за единствена тарифа на
надоместоците за услугите што ги врши Македонско кредитно биро АД Скопје.
Член 15
Правилникот за работа на МКБ, Оперативните правила за видот, формата и начинот на размена
на податоците со давателите на податоци, Општите услови за користење на интернет порталот
на Македонско кредитно биро АД Скопје за правни лица, Терминскиот план за работа на МКБ,
Правилникот за стандарди во врска со доверливоста, точноста, релевантноста и користењето на
податоците, Техничкото упатство за поврзување со МКБ, Правилникот за постапки во случај на
оспорување на податоците и Тарифата на надоместоци за извршени услуги на МКБ
претставуваат составен дел на овој Договор.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 16
Договорот стапува во сила по потпишување од двете договорни страни.
Член 17
Договорот се склучува на неопределено време и може да се раскине со писмено известување и
отказен рок од 30 (триесет) дена.
Должничко доверителските односи настанати помеѓу страните во врска со Договорот
остануваат во важност се до нивното целосно намирување.
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Член 18
За се што не е предвидено со овој Договор важат законските и други прописи, како и актите на
МКБ.
Член 19
Во случај на раскинување на Договорот, податоците кои Членката ги доставилa до МКБ
остануваат во базите на МКБ до законски пропишаните рокови, а притоа, доставените податоци
МКБ не смее понатаму да ги обработува.
Член 20
Иницијатива за измена на овој Договор може да даде било која од двете договорни страни, а
измената ќе биде прифатена со согласност на двете договорни страни, со потпишување Анекс
на Договорот.
Член 21
Во случај на спор по овој Договор, странките се обврзуваат да го решат спогодбено, а во случај
на неуспех, надлежен е судот во Скопје.
Член 22
Овој Договор е составен во 2 (два) еднакво важечки оригинални примерока на македонски
јазик, по 1 (еден) за секоја договорна страна.
Скопје, ________________
МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ
Главен извршен директор
м-р Тони Трајанов

________________________________

Управител

_________________________________
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