УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
1. „ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ а.д. Бања Лука, Вука Караџића бр. 2, MБ: 1824902,
ЈИБ: 4401560970004, жиро-рачун 562-099-00000296-91, ког заступа Директор Рајко
Радовановић, као наручилац (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и
2. „ АЛТЕРНАТИВНА ТЕЛЕВИЗИЈА“ д.о.о. Бања Лука, Ул. Гундулићева бр. 33 , ЈИБ
4400946870008, коју заступа директор Наташа Тешановић, као извршилац (у даљем тексту:
Извршилац )
су дана 11.05.2017. године закључили

УГОВОР
О РЕКЛАМИРАЊУ ЛУТРИЈЕ РС А.Д. БАЊА ЛУКА НА АЛТЕРНАТИВНОЈ ТЕЛЕВИЗИЈИ
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Члан 1.
Предмет овог уговора је пружање услуге рекламирања Лутрије РС а.д. Бања Лука на
Алтернативној телевизији путем рекламних садржаја, a на основу проведеног поступка јавне
набавке путем преговарачког поступка без објаве обавјештења, упућеног понуђачу 24.04.2017.
године , и избора Извршиоца као економски најповољнијег понуђача,чија Понуда бр. 603-П/2017
од 27.04.2017. године и достављена документација чине саствани дио овог уговора.
Члан 2.
Извршилац се обавезује да ће током периода важења уговора рекламирати Наручиоца
путем емитовања рекламних садржаја у властитој програмској шеми. Рекламни садржаји, путем
којих ће се вршити рекламирање, односе се на: ТВ спотове,телопе, обавјештења, огласе, бампере и
кролове. Услуга ће се пружати сукцесивно током периода важења уговора, зависно од потреба, а
што ће се посебно дефинисати између маркетинг служби уговорних страна, приликом чега ће се
утврдити и термин,количина и врста (спотови,телопи, обавјештења, огласи, бампере и кролове )
емитовања рекламних садржаја.
Члан 3.
Извршилац се обавезује да ће на мјесечном нивоу емитовати укупно 88 ( осамдесетасам )
рекламних садржаја у програмској шеми.
Члан 4.
Наручилац се обавезује да ће о свом трошку припремити и Извршиоцу на вријеме
доставити рекламне садржаје путем којих ће се вршити рекламирање, као и медиа план.
ЦИЈЕНА
Члан 5.
Уговорне старне су сагласне да се рекламирање Лутрије РС а.д. Бања Лука на
Алтернативној телевизији за осамдесет ( 88 ) емитовања рекламних садржаја на мјесечном нивоу
врши
по
цијени
од
3.690,00
КМ
без
урачунатог
ПДВ-а
(
словима:
трихиљадешестстотинадеведесет 00/100 КМ ), а са урачунатим попустом у висини од 55 % који
је понудио Извршилац.
Цијена без попуста износи 8.200,00 Км без урачунатог ПДВ-а.

ПЛАЋАЊЕ
Члан 6.
Извршилац се обавезује да ће током периода пружања услуге вршити фактурисање на
мјесечном нивоу и то до десетог у мјесецу за предходни мјесец.
Члан 7.
Наручилац се обавезује да ће плаћање извршити, на основу испостављене фактуре, на жиро
рачун Извршиоца бр. 5550070022598929 код „Нова банка“ а.д. Бања Лука.
Рок плаћања је седам ( 7 ) дана од дана пријема фактуре.
РАСКИД УГОВОРА
Члан 8.
Уговорне стране су сагласне да уколико се Извршилац приликом вршења услуга из члана
1. овог Уговора не придржава утврђених цијена и уговорених обавеза, Наручилац може
једнострано раскинути овај уговор са отказним роком од седам дана.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Евентуални спорoви који би могли настати у извршавању овог уговора уговорне стране ће
настојати рјешавати споразумно, а уколико то није могуће за рјешавање уговорају надлежност
стварно надлежног суда у Бањој Луци.
Члан 10.
Овај уговор се закључује на одређено вријеме и то од 12.05.2017. до 31.12.2017. године.
Члан 11.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, по 2 (два) за сваку уговорну
страну.

За Извршиоца
Директор
Наташа Тешановић
_____________________

За Наручиоца
Директор
Рајко Радовановић
___________________________

В.д. Извршног директор за маркетинг и
комерцијалу
Дијана Врховац

____________________________

