РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

место за штембил
на корисникот на услугите

Бр.
___________________ 20__год.
СКОПЈЕ

ДОГОВОР
за користење на софтверот – МАКEДИТ
сопственост на Агенцијатa за катастар на недвижности
Склучен помеѓу:
1.
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ- СКОПЈЕ,со седиште наул.
„Трифун Хаџи Јанев“ број 4,претставувана од в.д директорот Борис Тунџев (во
натамошниот текст:давател на услугата)
и
2. __________________________________________ од_______________,со адреса на
седиште на ул.____________________________________________,претставуван
од________________________,(во натамошниот текст: корисник на услугата).

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1
Предмет на овој договор е регулирање на меѓусебните права и обврски
помеѓу договорните страни во врска со користењето на софтверот– МАКЕДИT,
сопственост на Агенцијата за катастар на недвижности.

II.ПРИМЕНА НА СОФТВЕРОТ МАКЕДИТ

Член 2
Софтверот МАКЕДИТ, се користи за изработка на дигитални геодетски
елаборати во функција на одржување на катастарот на недвижности и за
изработка
на
дигитални
геодетски
елаборати
во
функција
на
запишување/евидентирање на инфраструктурни објекти во катастарот на
инфрастуктурни објекти, како дел од катастарот на недвижности.
III. ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

Член 3
Давателот на услугите се обврзува врз основа на потпишаниот Договор на
корисникот на услугата да му овозможи користење на софтверот МАКЕДИТ,
согласно условите утврдени во Договорот.
Член 4
Корисникот на услугите во прилог на Договорот се обврзува да достави
извод од тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија, како
и на давателот на услугата да му плати соодветен надоместок за користењето на
софтверот - МАКЕДИТ.
Член 5
Давателот на услугата е должен да обезбеди непречено функционирање
на софтверот - МАКЕДИТ и да му ги доставува новите верзии на истиот на
корисникот на услугата за времетраењето на овој договор.
Член 6
Корисникот на услугата е должен да го користи софтверот – МАКЕДИТ
исклучиво за сопствени потреби и не смее да го дава истиот на користење на
трети лица.
Доколку давателот на услугата утврди неправилности при користењето на
софтверот, има право на корисникот на услугата да му го одземе правото на
користење на софтверот – МАКЕДИТ.

IV.ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СЕРВИСИТЕ НА
МАКПОС СИСТЕМОТ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7
Висината на надоместокот за користење на софтверот МАКЕДИТ е
утврдена со„Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид на
податоците од Геодетско-катастарскиот информационен систем“, и истиот за
користење на софтверот МАКЕДИТ во траење од една година изнесува 9.000,000
денари.
V. НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 8
Плаќањето на надоместокот за користење на софтверот МАКЕДИТ ќе се
врши однапред, пред започнување со користењето на истиот (припејд).
Со потпишувањето на овој Договор, корисникот на услугите се обврзува да
изврши уплата на надоместокот утврден во членот 7 од овој договор на некои од
следниве начини:
- на Образец ПП50 на сметката на Давателот на услугите:
Назив и седиште на примач: Буџет на РМ-АКН
Банка на примач: Народна банка на РМ
Сметка на буџетски корисник: 2100100450 787 11

Приходна шифра и програма: 724117 20, или
- со платежна картичка преку пос терминал на Агенцијата за катастар на
недвижности.
Доказот за платен надомест, корисникот на услугата е должен да го достави
во прилог овој Договор.

VI.ВРЕМЕТРАЕЊЕ И ЈАЗИК НА СКЛУЧУВАЊЕНА ДОГОВОРОТ

Член 9
Договорот се склучува на македонски јазик и истиот важи за период од една
година од денот на неговото склучување.

VII.ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 10
За сè што не е регуларно со овој договор ќе се применуваат одредбите од
Законот за облигационите односи и позитивните законски прописи во Република
Македонија.

VIII. РЕШАВАЊЕНА СПОРОВИ

Член 11
Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од
толкувањето и извршувањето на овој договор, договорните страни ќе се обидат
да ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање.
Член 12
Во случај на спор се определува надлежност на Судот во Скопје.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13
Договорните страни изјавуваат дека во целост ги прифаќаат правните
последици кои за нив произлегуваат од склучениот договор и во знак на
согласност,истиот своерачно го потпишуваат.

Член 14
Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување.

Член 15
Изменување и дополнување на Договорот може да се врши со Анекс на
истиот,со заедничка согласност на договорните страни,по писмен пат.
Член 16
Овој договор е сочинет во 6(шест) еднообразни примероци од кои четири
за давателот на услугата и два за примателот на услугата.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ:
За давателот на услугите:
В.д. директор

За корисникот на услугите:
Управител

__________________________
м-р Борис Тунџев

________________________

Контролирал/одобрил
Ивона Стојмановска
Сања Волканова Златановска

