
 

 

ШОПИНГ	 ЦЕНТАР	 НЕТВОРК	 МАКЕДОНИЈА	 доо	 Скопје,	 ул.	 Маршал	 Тито	 10-1/13,	 матичен	 број	
6682863,	ЕДБ	МК4080011519880,	застапуван	од	управителот	Ивица	Стојановиќ	(во	понатамошниот	
текст	СЦНет	)	како	застапник.			

и	
......................................................................	,	од		....................	,	ул.		.................................................	,	бр......	

ЕМБС......……...………	,	ЕДБ..................................,	застапуван	од	....................................................................	

(во	понатамошниот	текст	Партнер)	

	
Склучуваат	во	Скопје,	на	ден	......................	2015.	година:	

	
ДОГОВОР	

ЗА	ДЕЛОВНО-ТЕХНИЧКА	СОРАБОТКА	БР.		........	
	

	
ЧЛЕН	1.	

Договорните	страни	согласно	констатираат:	

! СЦНет	е	постоечко	деловно	друштво	основано	во	склад	со	позитивните	законски	прописи	
на	Република	Македонија	чија	основна	дејност	е	маркетинг	и	деловно	посредување	во	
продажба	на	роба	и	услуги;		

! Членови	на	СЦНет	се	физички	или	правни	лица	кои	се	идентификуваат	кај	Партнерот	како	
членови	на	СЦНет,	 со	презентирање	на	ваучер	или	СЦНет	кобрендинг	платежна	картичка	
издадена	од	Еуростандард		Банка	АД	Скопје	или	било	која	друга	банка(	во	понатамошниот	
текст	Банка).		

! Партнер	 на	 СЦНет	 е	 деловно	 друштво	 (	 агенција,	 здружение)	 основано	 во	 склад	 со	
прописите	на	Република	Македонија.		
	

ЧЛЕН	2.	
Договорните	страни	наоѓаат	интерес	во	деловна	соработка,	во	согласност	со	соодветните	прописи,	
добри	деловни	односи,	деловен	морал	-	на	начин	и	под	услови	од	овој	договор.	

Деловната	соработка	според	овој	договор	ќе	се	остварува	во	интерес	на	двете	договорни	страни,	
при	почитување	на	пазарните	услови.	

ЧЛЕН	3.	
Предмет	на	овој	договор	за	деловна	соработка	е	регулирање	на	меѓусебните	права	и	обврски	со	
цел	поврзување	на	Партнерот	со	членовите	на	СЦНет	при	купопродажба	на	роба	и/или	услуги	на	
Партнерот	од	страна	на	СЦНет	членовите.	

ЧЛЕН	4.	
	

Тргнувајќи	 од	 констатациите	 од	 предходните	 членови	 од	 овој	 договор	 СЦНет	 ги	 има	 следните	
обврски	според	овој	договор:	

1. Веднаш	по	заклучување	на	овој	договор	да	ги	извести	своите	членови	за	воспоставување	на	
соработката	со	Партнерот;	

2. Да	 овозможи	 поставување	 на	 една	 web-страна	 на	 Партнерот	 во	 склоп	 на	 web-site-от	 на	
СЦНет;		

3. Да	во	склоп	на	web-страницата	постави	„линк“	кој	упатува	на	web-страницата	на	Партнерот	
доколку	Партнерот	има	своја	web-презентација.	

	
	
	
	



 

 

ЧЛЕН	5.	
	

Договорните	страни	се	согласуваат	да	Партнерот	се	обврзува	на:	

1. На	видни	места	на	продажниот	објект,	на	влезната	врата,	или	на	излогот,	а	по	можност	и	на	
касата,	постави	известување	 (налепница)	дека	е	партнер	на	СЦНет.	Партнерот	нема	право	
да	 користи	 било	 кои	 други	 знакови	 или	 жигови	 на	 СЦНет	 без	 претходно	 писмено	
одобрување	од	СЦНет.		

	
	

2. Доколку	 членовите	 плаќањето	 го	 извршиле	 со	 СЦНет	 кобрендинг	 платежна	 картичка	
издадена	од	Банка,	меродавен	е	извештајот	од	страна	на	Банката	за	извршени	трансакции	
(плаќања)	од	страна	на	СЦНет	членовите	кај	Партнерот.	Врз	основа	на	овој	извештај	СЦНет	
му	 издава	 фактура	 на	 Партнерот	 во	 согласност	 со	 член	 6	 од	 овој	 договор.	 Извештајот	 од	
Банката	за	извршените	трансакции	кај	Партнерот	може	да	биде	даден	на	увид	на	Партнерот	
на	негово	писмено	барање.	

	
ЧЛЕН	6.	

	
Партнерот	се	обврзува	да	на	СЦНет	за	промоцијата	на	робата/услугите	во	склоп	на	СЦНет	мрежата	
на	 членови	 плати	 надокнада	 која	 се	 пресметува	 со	 примена	 на	 договорениот	 процент	 од	
остварениот	промет	помеѓу	Партнерот	и	членовите	на	СЦНет	во	соодветниот	период.	

Според	предходниот	став	од	овој	член,	потписниците	на	овој	договор	се	согласни	да	утврдат	попуст	
за	СЦНет,	чие	плаќање	е	обврска	на	Партнерот	за	времетраење	на	овој	договор,	изнесува:	

 
a. ........	%	за	остварен	промет	на	целокупниот	асортиман	на		роба/услуги.	

	

Договорениот	износ	од	предходниот	став	представува	нето	износ,	без	пресметан	ДДВ	од	18	%.		

СЦНет	 во	 согласност	 со	 примените	 извештаи	 за	 извршениот	 промет	 помеѓу	 Партнерот	 и	 секој	
поединечен	 член	на	СЦНет	 (извештајот	 го	издава	Банката	 до	СЦНет)	 ќе	издаде	фактура	на	износ	
утврден	во	предходните	ставови	од	овој	член.	

СЦНет	има	право	да	својот	износ	утврден	со	овој	член	 го	пресмета	и	утврди	најмногу	двапати	во	
месецот	и	тоа	за	направениот	промет	во	претходниот	период.	

Партнерот	 се	 обврзува	да	 го	 плати	 надоместот	 на	СЦНет	врз	 основа	 на	фактура	 која	СЦНет	 ќе	 ја	
доставува	 во	 согласност	 со	претходниот	 став	и	 тоа	 во	рок	од	8	 (осум)	дена	по	приемот	на	 секоја	
фактура.	Во	случај	на	неблаговремено	плаќање,	Партнерот	се	обврзува	да	плати	законска	затезна	
камата	за	целиот	период	на	доцнење	за	секој	неблаговремено	платен	износ.		

	
	

ЧЛЕН		7.	
	

При	 плаќање	 со	 електронски	 налог	 од	 страна	 на	 купувачот	 (електронски	 ваучер)	 двете	 страни	
постигнаа	 договор	 дека	 Партнерот	 одобри	 попустот	 од	 член	 6.	 за	 целиот	 промет	 на	 роба	 кој	
непосредно	ќе	го	изврши	СЦНет	од	Партнерот.	

	

СЦНет	 се	 обврзува	 авансно	 да	 ја	 плати	 цената	 за	 робата	 која	 што	 членот	 ја	 купува	
непосредно	од	Партнерот,	врз	основа	на	авансна	сметка	од	Партнерот	и	тоа	најкасно	во	рок	од	3	
работни	 дена	 од	 датата	 на	 прием	 на	 авансната	 сметка,	 како	 и	 врз	 основа	 на	 ваучер	 издаден	 од	
СЦнет	кој	што	членот	го	приложува	кај	Партнерот.	



 

 

Партнерот	се	обврзува	робата	што	непосредно	ќе	ја	купи	СЦНет	да	ја	испорача	на	СЦНет	или	било	
кое	 трето	 лице	 овластено	 од	СЦНет	 и	 тоа	 најкасно	 во	 рок	 од	 3	 дена	 по	 приемот	 на	 уплатата	 по	
авансната	сметка.	По	плаќањето	по	авансната	сметка	и	испораката	на	робата	Партнерот	е	обврзан	
да	на	СЦНет	му	достави	конечна	сметка	(фактура)	за	купената	роба	во	согласност	со	овој	член.	

Врз	основа	на	постигнат	договор,	Партнерот	ќе	одобри	превземање	на	робата	на	било	кој	член	на	
СЦНет,	кој	ќе	се	легитимира	со	ваучер	издаден	од	СЦНет		во	согласност	со	Техничките	инструкции	и	
тоа	 до	 висина	 на	 вредноста	 на	 ваучерот	 кој	 СЦНет	 го	 издал	 на	 членот	 кој	 ја	 превзема	 робата.	
Процедурата	 на	 идентификација	 и	 испорака	 на	 робата	 на	 членовите	 на	 СЦНет	 врз	 основа	 на	
ваучерот	прецизно	се	регулирани	со	Техничките	инструкции.	

ЧЛЕН	8.	
Договорните	страни	се	согласни	да	Партнерот	нема	обврска	за	плаќање	на	било	каква	чланарина	
на	СЦНет.	

ЧЛЕН	9.	
Овој	договор	се	склучува	на	период	од	една	година	сметано	од	денот	на	потпишувањето,	и	доколку	
ниедна	страна	не	го	откаже	договорот	30	дена	пред	истекот	на	периодот	од	една	година,	се	смета	
дека	договорот	е	автоматски	продолжен	на	додатен	период	од	една	година.	

Секоја	страна	има	право	на	еднострано	раскинување	на	овој	договор	со	отказен	рок	од	30	дена	сметано	од	датата	на	
приемот	на	писмено	известување	од	другата	страна.		Раскинувањето	е	можно	само	доколку	двете	страни	претходно	ги	
имаат	исполнето	сите	обврски	и	платено	сите	доспеани	фактури.	

ЧЛЕН	10.	
Доколку	некоја	од	договорните	страни	прекрши	било	која	од	одредбите	на	овој	договор	и/или	не	
изврши	било	која	од	обврските	предвидени	со	овој	договор,	другата	страна	има	обврска	писмено	
да	ја	извести	страната	за	прекршувањето,	и	доколку	истата	не	ги	отстрани	прекршувањата	во	рок	од	
7	 дена	 од	 датата	 на	 прием	 на	 писменото	 известување,	 договорната	 страна	 која	 го	 почитува	
договорот	 има	 право	 на	 еднострано	 раскинување	 на	 договорот	 кој	 стапува	 на	 сила	 на	 денот	 на	
доставување	на	писменото	известување	за	раскинување.	

ЧЛЕН	11.	
Меѓусебната	комуникација	на	договорните	страни	во	врска	со	овој	договор	ќе	се	врши	на	адресите	
на	 страните	 наведени	 во	 Прашалникот	 за	 Фирми	 Партнери	 како	 дел	 на	 овој	 договор.	 Сите	
известувања	во	врска	со	извршување	на	одредбите	на	овој	договор	треба	да	бидат	доставени	во	
писмена	форма	со	препорачана	пратка	испратена	од	другата	страна.	Во	случај	да	една	од	страните	
го	промени	седиштето,	должна	е	да	ја	извести	писмено	другата	страна,	во	рок	од	8	(осум)	дена	од	
денот	на	промена	на	адресата.	Доколку	тоа	не	се	случи	сите	достави	на	старата	адреса	се	сметаат	
за	 уредно	 доставени.	 За	 валидна	 писмена	 комуникација	 се	 смета	 и	 комуникацијата	 преку	
електронска	пошта.	

	
ЧЛЕН	12.	

Лицата	 кои	 го	 потпишуваат	 овој	 договор	 во	 име	 на	 договорните	 страни	 потврдуваат	 дека	 се	
овластени	да	го	потпишат	овој	договор.	

ЧЛЕН	13.	
Сите	измени	и	дополненија	на	овој	договор	мораат	да	бидат	во	писмена	форма	и	потпишани	од	
двете	страни.		

ЧЛЕН	14.	
Договорните	страни	се	согласни	да	сите	евентуални	недоразбирања	по	овој	договор	 ги	решаваат	
договорно	 и	 по	 мирен	 начин.	 Во	 случај	 да	 таков	 начин	 не	 е	 можен,	 надлежен	 е	 Основниот	 Суд	
Скопје	2.	

 
 
 



 

 

ЧЛЕН	15.	
Текстот	 на	 овој	 договор	 содржи	 се	 за	 што	 договорните	 страни	 се	 согласни.	 Сите	 евентуални	
договори	постигнати	во	врска	со	предметот	на	овој	договор	се	сметаат	за	непостоечки	доколку	не	
се	содржани	во	текстот	на	овој	договор	или	во	Анексот.	Исто	така	се	сметаат	за	непостоечки	сите	
преписки	доколку	нивната	примена	не	е	договорена	од	двете	страни.	

ЧЛЕН	16.	
Сите	измени	и	дополнувања	на	овој	договор	мораат	да	бидат	во	писмена	форма	(Анекс)	и	да	бидат	
потпишани	од	овластени	лица	на	двете	страни.	
	

ЧЛЕН	17.	
Овој	договор	е	составен	во	2	(два)	идентични	примероци,	од	кои	по	еден	за	секоја	од	договорните	
страни.	Секој	уредно	потпишан	примерок	од	овој	договор	произведува	правно	дејство	на	оригинал.	

	
	

ДОГОВОРНИ	СТРАНИ	
	
	

ШОПИНГ	ЦЕНТАР	НЕТВОРК	МАКЕДОНИЈА	доо	
Скопје		

	
……………………………………….	

Ивица	Стојановиќ,	директор	

...............................	
Скопје	

	
	

……………………………………….	
...................,	директор	

	


