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ДОГОВОР ЗА МЕЃУНАРОДНИ УСЛУГИ 

 

Склучен помеѓу: 

1. МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ, со адреса на ул. Даме Груев бр. 14, 1000 
Скопје, ЕДБ: MK4030008054160 И ЕМБС: 6439241, претставувано од Главниот извршен 
директор м-р Тони Трајанов, (во натамошниот текст: МКБ) и 

 

2. ____________________________________________________, со адреса на 
________________________________, ЕДБ ____________________ и ЕМБС ___________, 
претставувано од ________________________________, (во натамошниот текст: Клиент) 

 

Член 1 

МКБ има право на дистрибуција на бизнис податоци, обезбедени од носителот на податоците 
италијанското кредитно биро CRIF S.P.A (во натамошниот текст: CRIF), до своите Клиенти, како 
крајни корисници на податоците. 

Податоците се доставуваат во вид на извештаи, на англиски јазик. 

Извештаите обично содржат: 

- Профил на компанијата 

- Кредитна оценка 

- Процена на ризик 

- Негативни настани 

- Историјат на промени 

- Финансиски податоци 

- Управувачка структура 

- Сопственичка структура 

- Поврзани субјекти 

- Регистарски информации 

- Подружници и канцеларии 

- Банкарски сметки 

Содржината на извештаите се разликува во зависност од достапноста на податоците во 
државата од која се побарува. 

Член 2 

Со овој Договор се регулираат меѓусебните права и обврски помеѓу МКБ и Клиентот во врска 
со користењето на меѓународни извештаи. 
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Член 3 

Со потпишување на овој Договор, Клиентот станува корисник на меѓународни извештаи. 

Член 4 

Клиентот за добивање извештај: 

- Пополнува Барање за меѓународен извештај на интернет страната  www.mkb.mk или во 
канцелариите на МКБ, дадено во Прилог 2 на овој Договор и 

- Врши уплата согласно Одлуката за единствена тарифа на надоместоците за услугите 

што ги врши Македонско кредитно биро АД Скопје, дадена во Прилог 1 на овој Договор. 

Член 5 

МКБ извештајот до Клиентот го доставува на e-mail адреса наведена во Барањето. 

Член 6 

МКБ го задржува правото да врши измена и дополнување на Одлуката за единствена тарифа 

на надоместоците за услугите што ги врши Македонско кредитно биро АД Скопје и истото го 
објавува на својата интернет страна www.mkb.mk. 

Член 7 

Во случај на привремен прекин во комуникацијата со CRIF, поради технички причини, поврзани 
со одржување или замена на техничка опрема, како и други проблеми од техничка природа, 
МКБ го известува клиентот за настанот. 

МКБ не сноси одговорност за одложувањата настанати поради проблеми од техничка 
природа. 

Член 8 

Во случај да не може да се достави извештај за одредено правно лице за кое Клиентот ќе 
достави Барање за меѓународен извештај и ќе изврши уплата, МКБ во рок од 5 работни дена 
ќе изврши поврат на средствата на сметката на Клиентот. 

Член 9 

Носителот на податоците CRIF и дистрибутерот МКБ изјавуваат дека сите извештаи кои ги 
нудат се на располагање во постоечкиот облик и не гарантираат за нивната точност, ниту ќе 
бидат одговорни за било каква загуба која ќе произлезе од нивната употреба. 

Во никој случај носителот на податоците CRIF, изворот на податоците, како и дистрибутерот 
МКБ нема да бидат одговорни за употребата на извештаите од страна на Клиентот, како и за 
било каква одлука или стратегија донесена од  Клиентот кои се базираат и/или резултираат од 
употребата на извештаите. 

Било каква жалба од страна на Клиентот против МКБ и CRIF, во врска со податоците во 
извештаите, ќе биде одбиена. 

Член 10 

Клиентот се согласува извештаите да ги користи исклучиво за свои потреби и не смее да ги 
злоупотребува за нечесни или незаконски активности. 
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Клиентот не смее да прави копија од извештаите, да ја открива нивната содржина, да ги ре-
дистрибуира, препродава или да даде пристап до податоците на трети лица. 

Член 11 

Извештаите може да содржат лични податоци. Клиентот се согласува да преземе соодветни 
технички и организациски мерки за заштита на личните податоци, согласно законската и 
подзаконската регулатива. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 12 

Договорот стапува во сила по потпишување од двете договорни страни. 

Член 13 

Договорот се склучува на неопределено време. 

Секоја од договорните страни може да го раскине во секое време со претходно писмено 
известување. 

Член 14 
За се што не е предвидено со овој Договор важат законските и други прописи, како и актите на 
МКБ. 

Член 15 

Иницијатива за измена на Договорот 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 16 

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 17 

Договорот е составен во 2 (два) истоветни примероци, од кои по 1 (еден) за секоја договорна 
страна. 

 
Скопје, _______________ 

МАКЕДОНСКО КРЕДИТНО БИРО АД СКОПЈЕ 
Главен извршен директор 

м-р Тони Трајанов 

 

   ________________________________ 

 __________________________  
   ___________________ 
    ___________________ 

  
 

             
         _________________________________ 
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ПРИЛОГ 1 

 

ИЗВАДОК  

од Одлука за единствена тарифа на надоместоците за услугите што ги врши  

Македонско кредитно биро АД Скопје1 

Тарифна 
ставка 

Вид на услуга 
Висина на  

надоместок 
Валута 

13. Меѓународни извештаи   
13.1 Албанија, Бугарија, Хрватска, Србија, Словенија 70 ЕУР 
13.2 Босна и Херцеговина 80 ЕУР 
13.3 Германија 40 ЕУР 
13.4 Грција 70 ЕУР 
13.5 Италија 40 ЕУР 
13.6 Македонија 70 ЕУР 
13.7 Велика Британија 60 ЕУР 

13.8 
ЕВРОПА 1 (Австрија, Република Чешка, Полска, 
Словачка, Швајцарија) 

45 ЕУР 

13.9 ЕВРОПА 2 (други западноевропски држави) 80 ЕУР 

13.10 
ЕВРОПА 3 (други централно и источно европски 
држави) 

90 ЕУР 

13.11 ЕВРОПА 4 (Нордиски држави, Турција) 110 ЕУР 
13.12 Африка 130 ЕУР 
13.13 Латинска Америка 130 ЕУР 
13.14 Азија 140 ЕУР 
13.15 Среден Исток 140 ЕУР 
13.16 Северна Америка 110 ЕУР 
13.17 Океанија и други држави 150 ЕУР 

 

 

 

 Извештаите се добиваат истиот ден или во рок од 2-12 денови, во зависност од 
достапноста на податоците за компанијата за која е побаран извештај. 

 Цената на извештаите е без вклучен ДДВ од 18%. 

 Плаќањето се врши во денарска противвредност, по среден курс на НБРМ на денот на 
уплатата. 
 

 

 

                                                             
1 

   Одлука за единствена тарифа на надоместоците за услугите што ги врши Македонско кредитно биро 
АД Скопје 
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ПРИЛОГ 2     
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