Прилог број 2

ДОГОВОР
за условите и начинот на користење на сидриштето
„Билјанини извори”, Охрид,
склучен помеѓу:

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, Скопје,
ул.„Орце Николов“ бр.116, телефон 02/328-2568, факс 02/3282-2595, претставувано
од
, како давател на услуга (во натамошниот
текст: давател) и
____________________, со л.к.бр._______ и адреса на живеење _________________,
телефон __________________, електронска адреса _____________________________,
како корисник на услуга (во натамошниот текст: корисник)

I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1
Предмет на овој договор е уредување на правата и обврските на давателот и
корисникот, во врска со користење на услуги за влез и сидрење на пловен објект во
сидриштето „Билјанини извори“, Охрид, согласно Правилникот за условите и начинот
на користење на сидриштето „Билјанини извори“ Охрид
Бр. ________________од _________________ година.
II.

НАДОМЕСТОК И ВРЕМЕ НА КОРИСТЕЊЕ

Член 2
Давателот се обврзува на корисникот да му обезбеди услуги за влез и сидрење за
пловен објект - _______________, вид/ марка „_________________“ ______, со должина
од ____ метри, ширина од ____ метри и регистарски број _______________, во
сидриштето „Билјанини извори“ Охрид, во времетраење од ______ месеци, во
период од _______ до ______ година.
Висината на надоместокот за користење на Сидриштето е утврдена со Ценовникот
за утврдување на висината на надоместокот за користење на услуги за влез и
сидрење во сидриштето „Билјанини Извори“, Охрид, согласно видот на пловниот
објект кој се сидри и временскиот период за кој се користи услугата за сидрење, со
вклучен ДДВ.
Корисникот се обврзува да плати надоместок за користење на услугите за влез и
сидрење на пловниот објект, без приколка/со приколка во сидриштето, за период
од ____ месеци, во вкупен износ од ________________ денари, со вклучен ДДВ.
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Член 3
Давателот – Министерството за одбрана, за наведениот износ на надоместок од
член 2 став 3 на овој договор, изготвува и доставува фактура до корисникот, по
потпишувањето на овој договор.
Корисникот се обврзува да го плати надоместокот, во рок од 5 (пет) дена по
потпишувањето на овој договор, со уплата на средствата на сметка на давателот:
Министерство за одбрана
Трезорска сметка 100000000063095
Жиро сметка 050010011663115
Приходно конто 723911
Програма 50.
III.

НАЧИН И УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ

Член 4
Корисникот се обврзува да достави уредни документи за исправност на пловниот
објект и тоа пловидбена дозвола и уверение за способност за управување со чамец,
согласно Законот за внатрешна пловидба.
Корисникот ги прифаќа условите и состојбата во која се наоѓа сидришното место
во сидриштето „Билјанини извори“ Охрид.
Давателот се обврзува да издаде Одобрение за користење на услуги за влез и
сидрење на пловниот објект во сидриштето, по извршена уплата на вкупниот износ
на надоместокот од страна на корисникот, а најдоцна во рок од 5 (пет) дена од
денот на уплата на средствата.
Во Одобрението од став 2 на овој член, се наведува вид, марка, регистарски број
димензии на пловниот објект, со или без приколка, времетраење на користење, име и
презиме, број на лична карта и адресна на живеење на сопственикот/корисникот на
пловниот објект или од него овластено лице.
Член 5
Пловниот објект го превзема и враќа во Сидриштето исклучиво корисникот или од
него овластено лице.
Влез и сидрење на пловниот објект во сидриштето се врши на точно определено и
обележано сидришно место за пловниот објект, за кое се издава Одобрението за
влез и сидрење од член 4 став 3 на овој договор.
Прием на пловниот објект се врши секој работен ден од 09.00 до 12.00 часот.
Време за превземање и враќање на пловниот објект се врши секој ден од 08.00 до
20.00 часот, со претходна идентификација со лична карта на корисникот или од
него овластено лице и приложено Одобрение за влез и сидрење на пловен објект во
Сидриштето од член 4 став 3 на овој договор.
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Член 6
Во зоната на Сидриштето не е дозволено:
- утовар на патници и стока,
- внесување и полнење на гориво во пловниот објект,
- сервисирање, поправки, преправки, доградби и други активности на пловните
објекти,
- движење на лица и паркирање на моторни возила, надвор од просторот за престој
на чамци, без придружба на овластено лице и
- внесување и консумирање на алкохол, како и влез на други лица или поголеми
групи во објектот.

IV.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 7
Доколку корисникот или од него овластено лице предизвика штета или
уништување на друг пловен објект или пак дел од сидриштето, корисникот е
согласен да ја надомести причинетата штета.
Доколку пловниот објект на корисникот биде оштетен или уништен од страна на
друг пловен објект, корисникот е согласен причинетата штета да ја бара од
сопственикот на пловниот објект кој на сторил истата.
Доколку пловниот објект додека се наоѓа во сидриштето, биде оштетен или
уништен од виша сила, Министерството за одбрана не презема финансиска и
правна одговорност за надоместок на штетата.
Член 8
Овој договор се смета за склучен со денот на потпишувањето од страна на двете
договорни страни.
Договорот може да се раскине со взаемна согласност на договорните страни,
изразена во писмена форма, со отказен рок од 5 (пет) дена.
Договорот може да се раскине еднострано и пред истекот на рокот утврден во став
2 на овој договор, во следните случаи:
- ако корисникот не го плати надоместокот, на начин утврден во член 3 на овој
договор и
- ако се јави потреба за користење на сидриштето за потребите на Министерството
за одбрана и одбраната на Република Северна Македонија.
Отказниот рок во случаите од став 2 на овој член, изнесува 5 (пет) дена од денот на
доставување на писменото известување за отказ на договорот, од страна на
давателот.
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Член 9
Договорените страни се обврзуваат, доколку при користење на сидриштето дојдат
до било каков документ во писмена или електронска форма, кој несомнено
припаѓа на една од договорените страни и кој претставува класифицирана
информација, истата да ја чуваат и да не ја откриваат на трети лица или во јавноста
и да ја вратат на другата договорена страна.
Давателот или од него овластено лице имаат право да вршат контрола во
спроведување на одредбите на овој договор.
Член 10
Во случај на спор, договорните страни се согласни истиот да го решат спогодбено, а
доколку тоа не е можно, спорот го решава месно надлежен суд.
Доколку корисникот ги прекрши одредбите од овој договор и за се што не е
предвидено со договорот, договорните страни се согласни да се применуваат
одредбите на Законот за облигациони односи.
Овој договор е составен од 3 (три) еднообразни примероци, од кои 2 (два) за
давателот на услугата и 1 (еден) за корисникот на услугата.

ДАВАТЕЛ НА УСЛУГАТА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

КОРИСНИК НА УСЛУГАТА
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