
 

ДОГОВОР ЗА УЧЕСТВО  

НА НОВИНАРСКИ СТАРТАП НАТПРЕВАР 

 

 
 Склучен на ден   година во Скопје помеѓу: 

 

1. Фондацијата за дебата и едукација ИДЕА Југоисточна Европа Скопје со 

седиште на ул. Дренак бр. 34А Скопје – Кисела Вода, со ЕМБС 6815138. 

Застапувано од     (во понатамошниот текст како 

прва договорна страна – организатор на натпревар); и 
 

2.        ,ул.    , со ЕМБГ 

    (во понатамошниот текст како втора 

договорна страна – учесникот на натпреварот) 
 

 

 
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ 

 

Член 1 

 

Со овој договор се уредуваат правата и обврските на договорните страни во врска 

со учеството на втората страна на start-up натпреварот за новинарски стории 

Новинарски Стартап Натпревар - “Journalism Start-up Competition”.  

 

Учесникот е избран во категоријата (на пример дигитално раскажување) и истиот 

за прифатената новинарска сторија на почеток од start-up натпреварот ќе добие 

сума во износ од --------- во рокот од 8 дена од денот на склучувањето на овој 

договор. 

 

Доколку прифатената сторија биде успешно реализирана најдоцна до 01.06.2017 

година на учесникот ќе му бидат доплатен износ од -------- денари најдоцна до 

15.07.2017 година. Доколку не се испорача крајниот производ во целост, 

учесникот нема да го добие вториот дел од износот, а ќе треба на организаторот 

да му го врати и првиот дел.  

 

Паричниот износ кој се доделува не се менува и е со пресметан персонален данок.  

 

Член 2 

 

Втората договорна страна се согласува и ги прифаќа условите што се предмет на 

овој договор, а се преземени од распишаниот оглас за start-up натпреварот за 

новинарска сторија/проект. 

 

Член 3 

 



Втората договорна страна е должна својата новинарска сторија/проект да ја 

доведе во финална и финкционална состојба најдоцна до 01.06.2017 година.  

 

Втората договорна страна со предавањето на својата новинарска 

сторија/проектот на првата договорна страна е согласна истата да биде јавно 

објавена и истовремено со предавањето на новинарската сторија/проектот и ги 

пренесува и своите права. 

 

Првата договорна страна се обврзува новинарската сторија/проектот јавно да ја 

објави на сопствената on-line платформата.  

 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ  

 

Член 4 

 

За се што не е предвидено со овој договор ќе се применуваат одредбите од 

Законот за облигационите односи.  

 

Во случај на спор, страните се согласни надлежен да биде Основниот суд Скопје 

2 Скопје. 

  

Член 5 
 

Овој договор стапува во сила на денот на неговото потпишување. 

 

 Договорот е составен во два еднообразни примероци од кои по еден примерок за 

секоја од договорните страни.  

 

 

Прва договорна страна    Втора договорна страна 

 

 

            


