Договор за размена на податоци и услуги

ДОГОВОР
за размена на збирки на просторни податоци и услуги

Склучен во Скопје на ____. ____. 20____ година, помеѓу:

1. Советот на НИПП застапуван од

__________Фатмир Битиќи, с.р.__________
( име и презиме на претседателот на Советот на НИПП)

2. _____________________________________, со _________________________________ и
(назив на субјектот на НИПП)

(ЕМБС на субјектот на НИПП)

седиште на ул.___________________________________________________, 1000 Скопје,
(седиште на субјектот на НИПП)

застапуван од ________________________________________________________
(име и презиме на овластениот застапник на субјектот на НИПП)

3. Агенција за катастар на недвижности, со ЕМБС _________________________ и
(ЕМБС на АКН)

седиште на ул. „Трифун Хаџијанев“ бр. 4, _________1000 Скопје, застапувана од
(седиште на субјектот на НИПП)

____

м-р Борис Тунџев, директор_____
(име и презиме на овластениот застапник на АКН)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ:
Член 1
(1) Предмет на овој договор е уредувањето на начинот на размена на збирките на
просторни податоци и услуги.
(2) Договорот е склучен согласно со член 16 став (3) од Законот за националната
инфраструктура на просторните податоци.

ПОИМНИК:
Член 2
За целите на овој договор се применуваат следните поими:
„Право на пристап“ подразбира неограничено право за пребарување, преглед и користење
на збирките на просторни податоци на геопорталот за НИПП.
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„Право на размена“ е право за публикување на збирките на просторни податоци и услуги
на геопорталот за НИПП, вклучувајќи го и правото на пристап.
„INSPIRE“ директива за инфраструктура на просторни информации во Европа (2007/2/EC).
„Геопортал за НИПП“ е веб-базирано софтверско решение кое овозможува пристап до
податоците и услугите на НИПП.
„Субјекти на НИПП“ се државни органи и други правни лица во Република Македонија, во
согласност со Законот за национална инфраструктура на просторните податоци (Законот
за НИПП.
„Тарифник за НИПП“ е единствен тарифник во кој се регулирани надоместоците за
услугите на геопорталот за НИПП, за кои се плаќа надоместок.
„Тарифник на субјектот на НИПП“ е тарифник на субјектот на НИПП во кој се регулирани
надоместоците за услугите на субјектот на НИПП.
„АКН - единица за административно-техничка поддршка на НИПП“ е организациона
единица формирана при Агенцијата за катастар на недвижности, наменета за
административно-техничка поддршка на НИПП.

ОПФАТ НА ЗБИРКИТЕ НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ
Член 3
(1) Овој договор се однесува на електронската форма на збирките на просторни
податоци од член 5 на Законот за националната инфраструктура, за кои е надлежен
субјектот на НИПП.
(2) Збирките на просторни податоци од став (1) на овој член се наведени во Прилог
број 1 од овој договор.
Член 4
Субјектот на НИПП гарантира дека збирките на просторни податоци наведени во
Прилог број 1 од овој договор, ги содржат најновите верзии.
Член 5
Субјектот на НИПП гарантира дека метаподатоците за збирките на просторни
податоци и услуги наведени во Прилог број 1 од овој договор, се изработени согласно со
Уредбата за метаподатоци на НИПП.

НАЧИН НА Е-РАЗМЕНА
Член 6
(1) Пристапот до збирките на просторни податоци и услуги се врши преку јавно
достапните веб-услуги објавени на геопорталот за НИПП.
(2) Субјектот на НИПП ги публикува збирките на просторни податоци и услуги
наведени во Прилог број 1 од овој договор на геопорталот за НИПП.

Договор за размена на податоци и услуги

ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ
Член 7
Субјектот на НИПП се обврзува да преземе активности во насока на
приспособување на своите податоци и услуги за потребите на геопорталот за НИПП, во
согласност со пропишаните INSPIRE-стандарди.
Член 8
(1) Субјектот на НИПП е должен да ги одржува своите збирки на просторни
податоци и услуги и да овозможува пристап до нив преку геопорталот за НИПП.
(2) Субјектот на НИПП е должен во рок од 5 (пет) работни дена по склучување на
договорот, до АКН - единица за административно-техничка поддршка на НИПП
да достави номинација на лице, за контакт поврзан со НИПП-активностите.
Член 9
(1) Субјектот на НИПП има право на пристап до збирките на просторни податоци и
услуги кои се нудат преку геопорталот за НИПП и по потпишувањето на овој
договор се обврзува да поднесе писмено барање до АКН - единица за
административно-техничка поддршка на НИПП, за да му се одобри/одземе
правото на пристап.
(2) По приемот на барањето од став (1) на овој член, во рок не подолг од 5 (пет)
работни дена, АКН - единица за административно-техничка поддршка на
НИПП, на субјектот на НИПП му доделува корисничко име и лозинка, со што
писмено го известува субјектот на НИПП.
(3) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог
број 2 кој е составен дел на овој договор и се објавува и на геопорталот за НИПП.
Член 10
(1) За одземање на правото на пристап, субјектот на НИПП поднесува писмено
барање (Прилог број 2) до АКН - единицата за административно-техничка
поддршка на НИПП.
(2) По приемот на барањето од став (1) на овој член, во рок не подолг од 3 (три)
работни дена, АКН - единицата за административно-техничка поддршка на
НИПП, го одзема правото на пристап со корисничкото име и лозинка, со што
писмено го известува субјектот на НИПП.
Член 11
Субјектот на НИПП не презема одговорност за штета предизвикана од користење
на нивните збирки на просторни податоци и услуги која настанала како резултат на
малициозни напади.
Член 12

Договор за размена на податоци и услуги

Советот на НИПП не е одговорен за какви било загуби за субјектот на НИПП кои
произлегуваат од неовластено користење на корисничкото име и лозинка.

НАДОМЕСТОК ЗА УСЛУГИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ
Член 13
(1) Висината на надоместокот за правото на користење на збирките на просторни
податоци и услуги е утврдена со Тарифникот за НИПП, а наплатата се врши по
електронски пат.
(2) До донесување на Тарифникот за НИПП, висината на надоместокот од став (1) на
овој член ќе се пресметува согласно со Тарифникот на субјектот на НИПП.
(3) Министерствата имаат право на користење на јавно публикуваните збирки на
просторни податоци и услуги на геопорталот за НИПП без плаќање надоместок.
(4) Јавно публикуваните збирки на просторни податоци и услуги на геопорталот за
НИПП за кои не е регулиран надоместокот во Тарифникот за НИПП или во
Тарифникот на субјектот на НИПП, се користат без плаќање надоместок.

ДОЛЖНОСТ И ОДГОВОРНОСТ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ
Член 14
(1) АКН - единицата за административно-техничка поддршка на НИПП е должна
да обезбеди непречен јавен пристап до геопорталот за НИПП, да ги одржува
услугите за метаподатоци, Регистарот на метаподатоци и обуките поврзани со
нив.
(2) Во случај на непредвиден прекин на работењето на геопорталот за НИПП, АКН
- единицата за административно-техничка поддршка на НИПП е должна да
преземе конкретни активности за отстранување на причините за прекинот на
работењето.
(3) Во случај на планиран прекин на пристапот до геопорталот за НИПП, АКНединицата за административно-техничка поддршка, на геопорталот за НИПП
објавува информација 3 дена пред настанувањето на прекинот.
(4) Во случај на планиран прекин на услугата публикувана од страна на субјектот
на НИПП, субјектот на НИПП е должен за прекинот да ја извести АКНединицата за административно-техничка поддршка, 3 дена пред неговото
настанување.
(5) АКН - единица за административно-техничка поддршка на НИПП е должна во
рок од 5 (пет) работни дена по склучување на договорот да номинира лице за
контакт поврзан со НИПП-активностите и за тоа да го извести субјектот на
НИПП.
Член 15
Субјектот на НИПП е должен да ги користи податоците и услугите што се предмет
на правото на размена исклучиво за сопствени потреби, истите не смее да ги продава и не
смее да ги дава на користење на трети лица.
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Член 16
(1) Доколку субјектот на НИПП утврди неправилности при размената на
податоците и услугите, поведува судска постапка и за тоа писмено го известува
Советот на НИПП.
(2) По донесување на правосилна судска одлука за утврдени неправилности,
Советот на НИПП може да донесе одлука за укинување на правото на
пристап/размена и ја известува АКН - единицата за административнотехничка поддршка на НИПП.
(3) Одлуката од став (2) на овој член се објавува на веб-страницата на геопорталот
за НИПП и АКН - единицата за административно-техничка поддршка на НИПП
и презема активности во согласност со судската одлука.
Член 17
(1) Доколку АКН - единицата за административно-техничка поддршка на НИПП
утврди неправилности при размената на збирките на просторни податоци и
услуги, го известува субјектот на НИПП.
(2) Во случај од став (1) на овој член, субјектот на НИПП може да постапи согласно
со член 16 од овој договор.
Член 18
Со потпишување на овој договор, субјектот на НИПП стекнува непреносливо и
отповикливо право на размена и користење на збирките на просторни податоци и услуги
од геопорталот за НИПП, за внатрешна и некомерцијална употреба.
Член 19
Субјектот на НИПП го задржува своето право на интелектуална сопственост на
збирките на просторни податоци и услуги наведени во Прилог број 1 од овој договор.
Член 20
На конкретно барање доставено до Советот на НИПП, субјектот на НИПП е должен
да обезбеди информации за начинот на собирање, создавање и контрола на квалитетот на
збирките на просторни податоци и услуги, наведени во Прилог број 1 од овој договор и да
ги достави до барателот и до Советот на НИПП.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ, ЈАЗИК НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ И РАСКИНУВАЊЕ
Член 21
(1) Договорот се склучува на македонски јазик, со времетраење од една година.
(2) Договорот автоматски ќе се смета за продолжен, доколку некоја од договорните
страни, 30 дена пред неговото истекување, писмено не побара негово
раскинување.

Договор за размена на податоци и услуги

Член 22
(1) Договорот може да се раскине по барање на која било договорна страна, по
претходно доставено писмено барање за негово раскинување, 30 дена пред
истекувањето на Договорот.
(2) По раскинување на Договорот, АКН - единицата за административно-техничка
поддршка на НИПП, веднаш му го одзема доделеното право на пристап на
Субјектот на НИПП.

ВИША СИЛА
Член 23
(1) Субјектот на НИПП и АКН - единицата за административно-техничка поддршка
на НИПП не се сметаат за одговорни за доцнење или неуспех во извршувањето
на обврските од овој договор, во случај на причини надвор од нивната контрола
(виша сила).
(2) Под виша сила се подразбира сѐ она што е регулирано со Законот за
облигациони односи.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ
Член 24
Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од толкувањето и
извршувањето на овој договор, договорните страни ќе се обидат да ги решат во духот на
добрите деловни обичаи со меѓусебно договорање.
Член 25
Во случај на спор се определува надлежност на судот во Скопје.

Член 26
За сѐ што не е регулирано со овој договор, ќе се применуваат одредбите од Законот
за облигациони односи и позитивните законски прописи во Република Македонија.

КОРУПЦИСКО ИЛИ ИЗМАМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ
Член 27
Договорните страни се согласни да ги применуваат највисоките стандарди за
етичко и законито однесување за време на реализацијата на овој договор.
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ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 28
Овој договор влегува во сила и произведува правно дејство помеѓу договорните
страни од денот на неговото потпишување од страна на сите договорни страни.
Член 29
Изменување и дополнување на Договорот може да се врши со анекс.

Член 30
(1) Договорот се склучува во 6 (шест) еднообразни примероци, по 2 (два) за секоја
страна потписничка на Договорот.
(2) Договорот од став (1) на овој член се објавува на веб-страницата на геопорталот за
НИПП.

ДОГОВОРНИ СТРАНИ:

1. За Советот на НИПП
________________________________________________, претседател на Советот на НИПП
Фатмир Битиќи, с.р.
(позиција)

2. За __________________________________________ застапуван од
(назив на субјектот на НИПП)

_________________________________________________, ________________________________
(име и презиме на овластениот застапник на субјектот на НИПП)

(позиција)

3. За Агенцијата за катастар на недвижности застапувана од
______________________________________________,
м-р Борис Тунџев, с.р.

______________директор_________
(позиција)
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Прилог број 1.

ЗБИРКИ НА ПРОСТОРНИ ПОДАТОЦИ И УСЛУГИ
Назив на
субјектот на
НИПП

Тема на
збирка на
податоци од
член 5 од
Законот за
НИПП

Назив на
Подзбирка

Регулатива по
која е
изработена
подзбирката

*Вид на мрежна услуга:
-CWS
-WMS
-WFS

*CWS услуга за пребарување/откривање; WMS услуга за преглед;WFS услуга за преземање

Пример:
АКН

Управни единици

АКН

Управни единици

АКН

Управни единици

АКН
АКН

Управни единици
Управни единици

Државна
граница
Статистички
региони
Единици на
локална
самоуправа
Населени места
комплет

национален

CWS, WMS, WFS

национален

CWS, WMS, WFS

национален

CWS, WMS, WFS

национален
INSPIRE

CWS, WMS, WFS
CWS, WMS, WFS

Договор за размена на податоци и услуги

Прилог број 2.

До АКН - ЕДИНИЦА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА НА НИПП

БАРАЊЕ
за доделување/одземање на правото на пристап за размена на збирки
(да се заокружи потребното)

на просторни податоци и услуги на геопорталот за НИПП

Од __________________________________________, со ________________________________,
назив на субјектот на НИПП

ЕМБС

____________________________________________, ____________________________________.
адреса

телефон/е-пошта

врз основа на потпишан Договор за размена на збирки на просторни податоци и
услуги, заведен под број _______________________, од ____________________ година.

Барам за потребите на __________________________________________________, да ми се
назив на субјектот на НИПП

доделат/одземат кориснички имиња и лозинки за ________________ пристапи до
(да се заокружи потребното)

(количина-број)

геопорталот за НИПП, за следните вработени лица:

1.______________________________, __________________________________
Име и презиме

е-пошта

2.______________________________, __________________________________
Име и презиме

е-пошта

3.______________________________, __________________________________
Име и презиме

е-пошта

Пристапот исклучиво ќе се употребува за користење на збирките на просторни
податоци и услуги објавени на геопорталот за НИПП, за потребите на
_______________________________________.
назив на субјектот на НИПП

Датум

Подносител на барањето
_______________________________________
Министер/овластено лице на субјектот

