Место за штембил на втората договорна страна-корисник

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
Бр.______________________________ 20____год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР
за давање услуги
Склучен во Скопје на _________ 20____година, помеѓу:

1. АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ, со седиште во Скопје на ул.
„Трифун Хаџи Јанев‘‘ бр. 4, претставувана од директор Борис Тунџев (во
понатамошниот текст: давател на услугите) од една страна и
2. ___________________________________, со седиште во __________ на ул.
„________________________________‘‘
бр.
_
и
ЕДБ__________________________,
претставуван/а од _____________________________________, (во понатамошниот
текст: корисник на услугите) од друга страна.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
Член 1
Со овој договор се уредуваат видовите податоци од геодетско-катастарскиот
информациски систем (ГКИС) кои се предмет на издавање на корисникот на
услугите, начинот на нивното издавање и користење, висината на надоместокот за
издадените податоци и начинот на плаќање, во согласност со член 36 од Законот
за катастар на недвижности.
Член 2
Видовите податоци кои се предмет на овој договор, се:
- дел од векторизиран катастарски план --- архивски оригинал на ЦД (сите
векторизирани катастарски планови --- архивски оригинали за катастарските
општини низ кои поминува водот --- инфраструктурниот објект или
катастарски парцели на кои е изграден точкестиот инфраструктурен објект и
инфраструктурните објекти кои во катастарот на инфраструктурни објекти
се запишуваат со отворена површина), и тоа само за оние КО за кои не е
ставена во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови;
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- точки од геодетските референтни мрежи во електронска форма на ЦД координати и надморска висина (за катастарските општини низ кои
поминува водот --- инфраструктурниот објект или катастарски парцели на
кои е изграден точкестиот инфраструктурен објект и инфраструктурните
објекти кои во катастарот на инфраструктурни објекти се запишуваат со
отворена површина).
Член 3
За катастарските општини за кои е ставена во примена базата на податоци од
дигиталните катастарски планови, податоците ќе се преземаат преку
апликацијата е-кат шалтер или дистрибутивниот систем на Агенцијата за
катастар на недвижности OSSP.
Член 4
Договорните страни се согласни корисникот на услугите при премерот на
инфраструктурните објекти да користи податоци (од член 2) од ГКИС во векторска
форма 20 метри лево и 20 метри десно од трасата низ која поминува водот инфраструктурниот објект или катастарски парцели на кои е изграден точкестиот
инфраструктурен објект и инфраструктурните објекти кои во катастарот на
инфраструктурни објекти се запишуваат со отворена површина.
Член 5
Договорните страни се согласни корисникот на услугите при премерот на
инфраструктурните објекти да користи податоци (од член 3) од ГКИС во векторска
форма 10 метри лево и 10 метри десно од трасата низ која поминува водот инфраструктурниот објект или катастарски парцели на кои е изграден точкестиот
инфраструктурен објект и инфраструктурните објекти кои во катастарот на
инфраструктурни објекти се запишуваат со отворена површина.
ОБВРСКИ НА ДАВАТЕЛОТ НА УСЛУГИТЕ
Член 6
По склучувањето на овој договор, договорните страни се согласни давателот на
услугите да му ги предаде на користење бараните податоци на корисникот на
услугите врз основа на барање доставено заради изработка на геодетски елаборат
за запишување инфраструктурни објекти во катастарот на недвижностите, во
согласност со утврдените законски рокови дефинирани во Законот за катастар на
недвижности.
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ОБВРСКИ НА КОРИСНИКОТ НА УСЛУГИТЕ
Член 7
Издадените податоци од ГКИС можат да се користат еднократно само за
намената за која се потребни.
Податоците од член 2 на овој договор можат да се користат за изработка на повеќе
геодетски елаборати за инфраструктурни објекти лоцирани во иста катастарска
општина, а корисникот на услугите е должен да достави доказ за платен
надоместок за секој од користените податоци во геодетските елаборати согласно
со член 11 од овој договор.
Податоците од член 3 на овој договор можат да се користат за изработка на само
еден геодетски елаборат за инфраструктурен објект, а корисникот на услугите е
должен да достави доказ за платен надоместок за користените податоци во
геодетскиот елаборат согласно со член 11 од овој договор.
Давателот на услугите не му го пренесува правото на интелектуална сопственост
на корисникот на услугите, односно корисникот на услугите врз основа на овој
договор не се стекнува со право на интелектуална сопственост врз податоците кои
се предмет на овој договор.
Корисникот на услугите не смее да ги користи добиените податоци од член 2 и
член 3 на овој договор за формирање на нови производи со додадена вредност во
комерцијални цели.
Член 8
Користењето на податоците кое е спротивно со одредбите од овој договор, е строго
зaбрането и претставува повреда на правата од интелектуална сопственост
поради тоа што корисникот на услугите може да биде изложен на граѓанска и
кривична одговорност согласно со закон и давателот на услугите има право да
бара надоместок на штета.
Член 9
Корисникот на услугите нема да го смета давателот на услугите како одговорен за
евентуални пропусти или грешки содржани во податоците кои се предмет на овој
договор.
Член 10
За користење на податоците кои се предмет на овој договор, се наплатуваат
надоместоци во зависност од количината на искористените податоци согласно со
важечките позитивни прописи.
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Единечните цени на услугите кои се предмет на овој договор, се дефинирани
согласно со тарифник на давателот на услугите.
Висината на износот може да се промени во случај на измена на законот или на
тарифникот на давателот на услугите.

НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕНИТЕ ПОДАТОЦИ
Член 11
По изработката на геодетскиот елаборат, корисникот на услугите се обврзува да
изврши уплата на надоместокот согласно со количината на користените податоци
на начин утврден согласно со овој договор, и тоа:
- за податоците преземени од член 2 на Образец ПП 50 или со електронска
уплата на сметката на давателот на услугите:
Назив и седиште на примач: Буџет на Република Северна Македонија - АКН
Банка на примач: Народна банка на Република Северна Македонија
Сметка на буџетски корисник: 2100100450 787 11
Приходна шифра и програма: 724166 20
-

за податоците преземени од член 3 со валидни дебитни и кредитни
картички издадени во Република Северна Македонија (во понатамошниот
текст: платежни картички) во корист на Агенцијата за катастар на
недвижности.
Член 12

Корисникот на услугите се обврзува доказот за платен надоместок за податоците
од член 2 на овој договор да го приложи кон геодетскиот елаборат во форма на
скенирана копија потпишана со валиден дигитален сертификат, додека за
податоците кои биле користени согласно со член 3 од овој договор, потребно е да
се достави доказ за електронска уплата согласно со важечкиот тарифник на
Агенцијата за катастар на недвижности и да го наведе архивскиот број на
елаборатот (во делот Цел на дознака).
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РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 13
Доколку едната договорна страна нема да ја исполни својата обврска од
Договорот, другата договорна страна може да го раскине Договорот.
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 14
Сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои договорните
страни не би можеле да ги решат спогодбено, ќе ги решава надлежниот суд во
Скопје.

Член 15
За сѐ што не е предвидено со овој договор, договорните страни се согласни да
важат одредбите од Законот за облигациони односи.
Член 16
Овој договор е составен во 6 (шест) еднообразни примероци, од кои 2 (два)
примерока за корисникот на услугите и 4 (четири) за давателот на услугите.

Изготвил: Ивана Динковска,

_____________________

Контролирал: Мемет Мамудов,

_____________________

Одобрил: Сања Волкaнова-Златановска, _____________________

ДОГОВОРНИ СТРАНИ
За давателот на услугите

За корисникот на услугите

Директор
______________________

______________________

м-р Борис Тунџев
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