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ШОПИНГ ЦЕНТАР НЕТВОРК МАКЕДОНИЈА  доо, Скопје,ул. Маршал Тито 10-1/13, матичен 
број 6682863, ЕДБ4080011519880, застапувана од директор Ивица Стојановиќ (СЦНет) како 
посредник и давател на услуга и 

Име и Презиме (Назив на правно лице): ........................................................................................... 

Адреса: .................................................................................................................................................... 

ЕМБГ(ЕМБС): .....................................................................................СЦНет ИД број ......................... 

(во понатамошен текст: Корисник на услуга) 

Склучуваат во Скопје, на ден _____-_____.2016 година: 

ДОГОВОР 
Член 1.  

Договорните страни согласно констатираат дека СЦНет и претпријатието за 
телекомуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје, ул. Филип Втори Македонски бр. 3, ДЦ 
Соравија 8 кат, Скопје (во понатамошниот текст ВИП) заклучија Претплатнички договор со кој 
друштвото ВИП се обврзува на СЦНет да им ги овозможи јавни електронски комуникациски 
услови на ВИП. Услугата според одредбите наведени во договорот, овозможува одреден број 
на СИМ картички кои се приклучени на ГСМ дигиталната мобилна телефонска мрежа на ВИП 
да ги поврзе како затворена група. 

Член 2. 

Предмет на овој договор е регулирање на меѓусебните права и обврски во случај на користење 
на услугите од страна на корисникот. Корисникот изјавува дека е имател на СЦНет кобрендинг 
дебитна картичка издадена од Еуростандард Банка АД и дека истата ќе биде активна за целото 
времетраење на овој договор. Активност подразбира најмалку едно купување месечно во  
фирмите со кои СЦНет има склучен договор за соработка.  

Член 3. 

СЦНет се обврзува на корисникот да му додели СИМ картичка, или да ја прифати постоечката 
картичка која е во сопственост на корисникот, кој сака да ја приклучи истата во мрежата на  

СЦНет со претплатнички број: __________________. Корисникот ќе го користи пакетот: _____со  

претплата од ________ денари. 

Со потпишувањето на овој договор корисникот потврдува да ја примил СИМ картичката, или 
пристапил кон мрежата на СЦНет групата со сопствена СИМ картица. 

Член 4. 

Корисникот се обврзува услугите да ги користи исклучиво за сопствени потреби и да не 
овозможи трети лица да дојдат во посед на  СИМ картицата. 

Во случај на губење на СИМ картичката (изгубена или кражба или од други причини по кои би 
можело да дојде до злоупотреба) корисникот е должен без одложување ВЕДНАШ да го извести 
СЦНет со цел да се превземат сите потребни мерки.  

Член 6. 

Корисникот се обврзува во целина да го уплати месечниот надоместок (сметката) за користење 
на услугата во рок од 15 (петнаесет) дена од доставата на сметката од страна на СЦНет. 
Сметката ќе се доставува во електронска форма преку интернет канцеларијата на корисникот 
или на емаил адресата на корисникот согласно сметката (фактурата) издадена од страна на 
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ОНЕ.ВИП ДОО кон СЦНет. Непримањето на месечна сметка по било кој основ не го 
ослободува Претплатникот од обврската за навремено плаќање на доспеаниот долг. 
Корисникот во таков случај е должен сам да се јави или контактира со издавачот на месечната 
сметка . Важечки се Општите услови за пристап и користење на јавни електронски 
комуникациски услови издадени од ВИП и објавени на нивната веб страница. 

Доколку корисникот не изврши уплата на две месечни претплати во рокот предвиден во 
претходниот став на овој Член, или го прекорачи предвидениот временски рок - СЦНет е 
овластен да побара од ВИП да го исклучи корисникот од телефонскиот сообраќај. Трошоците 
за исклучувањето и повторно вклучување во мрежата ги сноси корисникот. СЦНет има право 
при задоцнето плаќање да го пресмета и наплати износот од неплатените сметки и каматата 
согласно важечките законски прописи. Корисникот и по исклучувањето е должен да го плати 
комплетниот надомест (предплатата) до истекот на договорот. СЦНет го задржува правото на 
промена на условите и цените на услугите. 

Уплатите да се извршат на сметка на СЦНет Македонија доо, 370011100206959, Еуростандард 
Банка. 

Член 7. 

Овој договор се склучува со важност од 24 месеци сметајќи од денот на потпишувањето на овој 
договор.  

Член 8. 

Сите измени и дополнувања на овој договор мораат да бидат во писмена форма (Анекс) и 
бидат потпишани од овластените лица на двете договорни страни. 

Член 9. 

Со овој договор корисникот потврдува дека е запознаен со важечките услови и цените кои се 
достапни на веб адресата на СЦНет. Составен дел од овој договор се документите Принципи 
на Работа, Договор за посредување при плаќање, Договор за трговско застапување. 

Член 10. 

Во случај на спор во врска со одредбите од овој договор помеѓу СЦНет како давател на услуги 
и Корисникот на услугите надлежен за одлучување на спорот да биде Основен Суд Скопје 2, 
Скопје или согласно измените од законот за парнична постапка надлежен нотар во Скопје. 

Член 11. 

Овој договор е составен во два примерока. Секоја од договорните страни задржува по еден 
примерок од договорот. Секој уредно потпишан примерок од овој договор понесува правосилно 
дејство на оригиналот. 

ДОГОВОРНИ СТРАНИ 

 

ШОПИНГ ЦЕНТАР НЕТВОРК МАКЕДОНИЈА 
доо 

 

………………………………………. 

Ивица Стојановиќ, директор 

Корисник на услуга 

 

 

……………………………………… 

своерачен потпис 

 


