
 
 
 

 

ОДГОВОРНОСТ, УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ, 
АВТОРСКИ ПРАВА И ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА  
 

ОДГОВОРНОСТ 

„Шорткат“ како издавач и Редакцијата FRONTLINE.MK, се одговорни за нашата сопствена 
содржина на нашата веб-страница согласно законот. Меѓутоа, постојат делови од оваа 
веб-страница што се одговорност само на авторките и авторите или на оние кои за 
медиумската платформа дале свои изјави и интервјуа. Ова особено се однесува на 
рубриката ФОРУМ. Истото се однесува и на изјави и интервјуа во други делови на веб-
страницата. 

FRONTLINE.MK не презема одговорност за лични ставови и за информации обезбедени 
од надворешни извори, како што се други медиуми или новински агенции. 

Наодите, мислењата и другите онлајн содржини објавени од страна на FRONTLINE.MK, 
не мора да значи дека ги одразуваат оние на донаторите или спонзорите на 
FRONTLINE.MK.  

УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ И АВТОРСКИ ПРАВА  

Преземањето на содржините од медиумската платформа на FRONTLINE.MK не е 
дозволено. 

Исклучок од ова правило се организации, односно редакции со кои FRONTLINE.MK има 
соработка што подлежи на повремени евалуации и промена на условите на соработката. 

Не е дозволено преземање на целата содржина во ниеден случај. Можно е преземање од 
максимум 50% од содржината, доколку се работи за текст, но секогаш само со претходна 
согласност од FRONTLINE.MK.  

Видео содржините кои се преземаат, мора да бидат со линк до изворот, а никако симнати 
и преобјавени на некој друг сајт или видео канал. На крајот од преземената содржина, се 
става линкот до конкретната содржина што се презема. Пример: Прочитајте го текстот во 
целост на следниов линк (копирајте го линкот од конкретната содржина). 

Преземањето се уредува преку едноставна електронска преписка. Целосен исклучок од 
овие правила се редакциите со кои FRONTLINE.MK има посебен договор за соработка, 
како што е примерот со „Слободен печат“ и „Либертас“, како и организацијата ЦИВИЛ и 
нејзината медиумска платформа.  

Со преземање на било која содржина објавена на FRONTLINE.MK, спротивно 
на Условите, се согласувате на FRONTLINE.MK, односно на „Шорткат“ да му исплатите 
надоместок од 60.000 денари во рок од осум дена по преземањето на содржината. Оваа 
обврска не застарува, а за секое доцнење на исплатата ќе биде пресметана соодветна 
законска камата. 
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ЗАШТИТА НА ПРИВАТНОСТА 

Оваа политика се однесува на сите онлајн услуги на FRONTLINE.MK. 

Ние, преку нашата веб-страница FRONTLINE.MK не прибираме лични податоци, како што 
се адреси, e-mail контакти, итн., освен доколку доброволно не одлучите да ни ги 
обезбедите ваквите податоци преку целни онлајн формулари, на пример, со пријавување 
за одреден настан, гласило, публикација или со испраќање на коментар. 

Ние чуваме одредена евиденција за поединци кои нé контактираат преку е-пошта, 
телефон или писмо за евентуални понатамошни информации или за помош во случај да 
треба подоцна да ги контактираме истите. Ние не продаваме, ниту изнајмуваме веб 
генерирани мејлинг листи или други лични информации.  

Ние строго се спротивставуваме на користењето на објавени контакт податоци од трети 
лица за потребата од праќање несакани реклами. Како издавач, го задржуваме правото 
да преземеме правно дејство во случај на несакани електронски пораки, спам или 
испраќање на било какви рекламни информации. 

Доколку во било кое време сакате да се одјавите од нашата веб страница или од било 
која друга услуга што ја нудиме, доколку имате било какви прашања во однос на вашите 
лични податоци кои ние ги чуваме (потекло, цел на користење, примачи, итн.), доколку 
сакате да ве избришеме или да ги блокираме вашите податоци, или во случај да сакате 
да нѐ известите за промени во вашите лични податоци, ве молиме да нѐ контактирате 
преку frontline.mk.01@gmail.com. 
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