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ДОДАТОК I.В:  ФОРМУЛАР ЗА ИЗЈАВА ЗА ДОВЕРЛИВОСТ 
ДОГОВОР ЗА МЕЃУСЕБНА ДОВЕРЛИВОСТ 
 
Помеѓу 
 
(име на Партнерот) 
(адреса на Партнерот) 
 
во понатамошниот текст Партнер 
 
 
и 
 
Македонски Телеком АД Скопје 
1000 Скопје, Кеј 13 Ноември бр.16  
во понатамошниот текст МКТ 
претставуван од Секторот за регулативни и големопродажни прашања на Македонски Телеком АД  
 
 
во понатамошниот текст Страни 
на местото и датумот наведен подолу, со следните услови. 
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1. Страни 
Според овој договор “Страна Која Разоткрива” е страната која разоткрива Деловна Тајна, било да е таа 
страна МТ или Партнерот, а „Страна Која Прима” е страната која според овој договор ја прима Деловната 
Тајна, без разлика дали таа страна е МТ или Партнерот. 
 
2. Деловна Тајна 
Според овој договор “Деловна Тајна” е, без разлика на нејзината форма или начин на презентирање, 
било кој факт, податок, спецификации, дизајни, планови, цртежи, софтвер, примероци, прототипови, 
истражување на пазарот или податоци за пазарот, финансиски информации или маркетинг информации, 
било во писмена, усна или електронска форма кои можат да бидат разоткриени од Страната Која 
Разоткрива, решение или понуда за договор во врска со деловните активности на Страната Која 
Разоткрива, финансиска или правна ситуација за која Страната Која Разоткрива има разумен интерес да 
ја држи во доверливост, доколку Страната Која Разоткрива ги превзела неопходните мерки да ја зачува 
нејзината доверливост и ја идентификувала како деловна тајна. Деловните тајни кои се разоткриваат на 
преговори ќе се идентификуваат усно. Деловните тајни кои се разоткриваат по писмен пат ќе се 
идентификуваат во писмена форма. 
 
3. Разоткривање на деловна тајна 
Страните имаат намера да разменат доверливи информации во текот на преговорите за склучување на 
Договор за Интерконекција така што тие може да разоткријат Деловни Тајни една на друга. 
 
4. Употреба на Деловна Тајна 
Страната која прима се согласува да ја користи Деловната Тајна која и е разоткриена исклучиво за 
преговорите за склучување на Договор за Интерконекција помеѓу Партнерот и МТ и да ја зачува 
доверливоста на Деловната Тајна. Страната Која Прима се согласува и прифаќа дека со примањето на 
Деловната Тајна на Страната Која Разоткрива нема да добие никаква лиценца, дозвола, интерес или 
право во врска со Деловната Тајна. Сите информации ќе останат во сопственост и Деловна Тајна на 
Страната Која Разоткрива. На барање на Страната Која Разоткрива сите информации, според 
инструкциите и опциите на Страната Која Разоткрива, ќе бидат уништени или ќе и бидат вратени на 
Страната Која Разоткрива вклучувајќи ги сите копии, фотографии, компјутерски дискети или други 
медиуми за чување на информации и сите дупликати кои ги има Страната која прима.  
 
Страната Која Прима: 
а) ќе ја третира таквата Деловна Тајна како доверлива со степен на грижа кој е најмалку еднаков на оној 
со кој вообичаено ја заштитува својата сопственост или доверливи информации од слична природа; 
 
б) ќе ја употреби таквата Деловна Тајна само заради проценка и влегување во заеднички активности како 
што е утврдено погоре; 
 
в) ќе го ограничи разоткривањето на таквата Деловна Тајна на своите вработени, правни застапници, 
сметководители, консултанти, други агенти и подружници и вработени во нејзините придружени 
претпријатија со потреба од знаење („Овластени Лица”) и ќе ги советува Овластените Лица за обврските 
кои од тоа произлегуваат. Сите одредби од овој договор ќе се применуваат, мутатис мутанди, за сите 
Овластени Лица; 
 
г) нема да ја разоткрие Деловната Тајна на своите продажни единици или подружници кои можат да 
стекнат конкурентска предност од познавањето на Деловната Тајната; 
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д) ќе ја копира, репродуцира, или на било кој друг начин пренесува таквата Деловна Тајна само во обем 
кој е потребен за таа цел (соодветно одбележувајќи ја секоја копија, репродукција или пренос со 
„доверливо”); 
 
ѓ) нема да ја обелодени таквата Деловна Тајна на трета страна без претходна писмена согласност од 
Страната Која Разоткрива. 

 
 

За целите на овој договор, терминот “Придружено Претпријатие” е секое посебно правно лице кое 
било директно или индиректно: 
аа) има контрола врз Страна или 
бб) е под контрола на Страна или 
вв) е под иста заедничка контрола како и Страната. 
 
Во оваа дефиниција терминот “контрола” е: 
аа) поседувањето директно или индиректно на мнозинството врз права на глас во било кое 
претпријатие или друго правно лице или 
бб) правото за назначување или разрешување на мнозинството членови на одбор на директори или на 
менаџментот на било кое претпријатие или друго правно лице. 
 
Ништо во овој договор или во неговото извршување не претставува обврска за било која страна да се 
вклучи во разгледуваниот деловен однос. 
 
Пренесувањето на Информација до која било Страна, во никој случај нема да претставува издавање 
дозвола на Страната, врз основа на било какво лого, патент, шаблон, мостра или модел или други права 
на интелектуална сопственост.  
 
6. Исклучоци од обврските за доверливост 
Обврските за доверливост договорени во Точка 4 нема да се применуваат на следните информации: 
 
а) Разоткриените информации биле експлицитно објавени со писемни изјави од двете страни или 
потребно е да бидат објавени за исполнување на обврски за доставување на правни или берзански 
податоци; 
 
б) Страната Која Прима веќе ги знае, без обврски за доверливост, објавените информации во времето 
кога биле директно или индиректно објавени од Страната Која Разоткрива; 
 
в) Објавените инфомации биле примени од Страната Која Прима на бона фиде основа од трета страна 
која правно ги задржала информациите и не била обврзана да ја чува како доверлива; 
 
г) Информацијата била независно развиена од Страната Која Прима без користење на Деловната Тајна  
која и е разоткриена од Страната Која Разоткрива. 
 
д) Објавената информација била јавно позната во времето кога Страната Која Прима ја примила или 
станала јавна преку друг начин од прекршување на договор или друг чекор на Страната Која Прима. 
 
 
 
 
7. Гаранција 
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Страната Која Прима прифаќа дека ниту Страната Која Разоткрива, ниту било кој од Преставниците на 
Страната Која Разоткрива може да гарантира – ниту експлицитно или имплицитно – било што во врска 
со точноста или комплетноста на Деловната Тајна. Страната Која Прима прифаќа дека ниту Страната 
Која Разоткрива, ниту било кој од Преставниците на Страната Која Разоткрива ќе да бидат одговрни 
пред Страната Која Прима за потенцијалните грешки во информациите или за информациите кои 
недостасуваат од деловната Тајна. 
 
Секакво објавување на вести, јавно огласување, рекламирање или јавно објавување од било која Страна 
во врска со овој Договор или здружени активности на Страните како што е наведено погоре ќе биде 
потврдено пред нивното објавување од било која од Страните. 
 
Никакви измени или дополнувања на овој Договор нема да бидат важечки или обврзувачки дококу не 
се направени во писмена форма и потпишани во корист на било која од Страните од овластени 
преставници. 
 
Овој Договор е обврзувачки за Страните и ќе претставува обврска за нивните соодветни наследници во 
деловната дејност, како што е било каква компанија или субјект кој настанал како резултат на 
спојување, аквизиција, преструктуирање или раздвојување. 
 
8. Одговорност во случај на прекршување на овој договор 
Страните се согласуваат да сносат одговорност согласно граѓанското и кривичното право за 
прекршувањето на обврските наведени во овој договор. 
 
9. Важечки закони 
Врз овој договор ќе бидат применливи законите на Република Македонија.. Во случај на било какви 
правни несогласувања или спорови, надлежен е Основен Суд Скопје 1 Скопје, а како основа за 
интерпретација ќе биде верзијата на македонски јазик и ќе биде над секој превод. 
 
10. Услови 
Овој договор ќе стапи на сила преку потпишување од Страните и ќе остане на сила се до стапувањето 
на сила на договор кој Страните имаат намера да го склучат. Со стапувањето на сила на 
Интерконекцискиот Договор кој Страните имаат намера да го склучат, условите на овој договор ќе 
бидат вклучени во договорот. Доколку Интерконекцискиот Договор не е потпишан, овој договор ќе 
остане на сила за период од 3 (три) години по неговото потпишување. 
 
Сведочејќи за горенаведеното, Страните го потпишуваат овој Договор. 
 
 
Датум 
_____________, 20 _____________ 
 
 
 
 
 

 
_______________________                                                                            _______________________ 
 
 Партнер       Македонски Телеком АД 


