
Напомена; 
Приложениот договор е предлог истиот може да претрпува измени, да се 
допрецизира на барање на странките. 

 

 
Предлог договор за 

соработка 
 

Договорени страни: 
1. Нет Архитектура, ДООЕЛ Скопје, Востаничка бр. 67б/7, Скопје, 

преставувана од Леонид Аргировски, (во понатамошниот текст Прва 
страна,) 

2. Име на фирма ________________________преставувано од 

__________________________ (во понатамошниот текст Втора страна,) 

 
Член 1 

Предмет на овој договор е дефинирање на условите за соработка помеѓу двете 

договорни страни за користење на услугите на 24mall.mk - платформа за 
продавници (Трговски центар). 
 

Член 2 
 

Со исполнувањето на бараните податоци за регистрација на онлајн шоп и нивната 
проверка дека се точни во рок од еден работен ден, корисникот се стекнува со 
право да ја користи 

платформата 24mall.mk за продажба на своите производи и услуги согласно 

избраните опции при регистрацијата. 
 

Член 3 

 

Првата страна се обврзува; 
 Безбедност на сите податоци;
  Безбедност на одвивање на финансиски транскации (24mall.mk има 

склучено договор за соработка со Халкбанка)

 Функционирање на 24mall.mk 99% на годишно ниво;

 Беспрекорни услови за да продавате во секое време;
 Техничка помош;
 Да го префрла прометот од продажбата на сметката на Втората страна на 

месечно ниво или порано ако така инсистира Втората страна. Износот е 
4,4% од реализирана трансакција од кои 2,6% се банкарски трошоци за онлајн 
плаќање.

 
Втората страна 

  Корисникот е одговорен за безбедноста на корисничкото име и 
лозинката на својата корисничка сметка.

  Во случај трето лице да има неовластен пристап до корисничката 
сметка на корисникот или пак постојат сомнежи за тоа, тогаш 
сопственикот треба веднаш да ја извести Првата страна;

 Да создаде само една корисничка сметка и да внесува точни податоци;
  Да не поставува произвои и услуги кои се забранети со законите на РМ. 

Ако се случи да внесе недозволиви содржини одговорноста е негова, 
Првата страна не сноси никаква одговорност.



Член 7 

Онлајн комуникацијата се смета за официјална и веродостојна, преку 

е-маил, вибер, скајп или други онлајн форми прифатливи за двете 

страни. 

 

Член 8 

Во случај на непочитување на договорените права и обврски од било која 

страна, ќе се применуваат одредбите од законот за облигациони односи 

на Република Македонија. 

Член 9 

Договорот се прави во два идентични примероци. Секоја од страните 

ќе добие по еден примерок. 

Договорот е потпишан на _____.20__ година. 
 

 
Прва страна Втора страна 

24mall (Трговски центар) 

Нет Архитектура ДООЕЛ Скопје 


