
 

 

 

 
 

ЦЕНОВНИК РЕКЛАМИРАЊА 

ЛЕД БИЛБОРД 

КОПАОНИК 
 

Основни пакет: 

 

Фреквенција емитовања Трајање 

рекламе 

Цена  

7 дана 14 дана 21 дан 28 дана 

на 170 секунди 

минимум 500 пута дневно 

минимум 3.500 пута недељно 

 

 

8 секунди 

 

200 € 

 

400 € 

 

600 € 

 

720 € 

 

Спонзорства: курсна листа, временска прогноза 

 

Фреквенција емитовања Трајање 

рекламе 

Цена  

7 дана  14 дана 21 дан 28 дана 

на 15 минута 

минимум 96 пута дневно 

минимум 672 пута недељно 

 

 

8 секунди 

 

100 € 

 

200 € 

 

250 € 

 

300 € 

 
Цене су приказане без пдв-а, са зарачунатим попустом од 10% за оглашавање на четворонедељном 

нивоу, плативе у динарској противвредности по продајном курсу на дан закључења уговора. 

За закуп билборда на период дужи од четири недеље Управни одбор овлашћује директора ТО Рашка да 

може одобрити максимални попуст до 20 %. 

Куповином пакета клијент стиче право да располаже закупљеним временом на екрану што значи да је 

могуће пустити више реклама и комбиновати их у току недеље и дана (максимално 3 различите рекламе 

дневно у трајању од 8 с). 

 

Напомена: Дисплеј ће бити коришћен у рекламне сврхе највише 20 сати дневно, док ће преостало време 

бити резервисано за сервисне информације, информације из културе, информације из спорта, курсну 

листу, временску прогнозу, видео-арт и сличне садржаје, који ће анимирати потрошаче и још више им 

привући и одржати пажњу на дужи временски рок. 

 

Радно време ЛЕД билборда је од 00 до 24 часа свим данима. 

 

Техничка спецификација: 

Технологија ЛЕД дисплеја је у могућности да приказује графичка статична и анимирана и видео 

решења. Димензије лед билборда су: 4,80 х 2,88 м. У зависности од изабраног решења, доставља се 

одговарајућа припрема: 

Закупац је дужан да сам обезбеди израду и продукцију рекламне поруке ради емитовања на лед дисплеју 

и да их преда ТО Рашка, најкасније 3 дана пре почетка резервисане/уговорене кампање. Рекламне поруке 

морају бити у свему у складу са техничко-технолошким стандардима за закупљени тип рекламног паноа 

који  закупцу  претходно доставља ТО Рашка. 

Закупац не сме на рекламном паноу излагати незаконит и неморалан садржај. 

ТО Рашка не одговара ни на који начин за било какву штету коју закупац причини трећим лицима због 

незаконитог или неморалног садржаја својих рекламних порука. 

Свако закашњење у предаји готових рекламних порука од стране закупца ослобађа ТО Рашка 

одговорности за кашњење у излагању истих на закупљеним рекламним паноима тј. одговорности за 

закашњење у емитовању. 

 

Анимирана и видео решења: 

- Трајање: 8 секунди 

Туристичка организација Рашка 

Тел: + 381 (0)36 738 670;   + 381 (0)36 5471 333 

web: www.raskaturizam.rs   

        www.lovekopaonik.com  

e-mail: office@raska-turizam.rs 

             infocentarkopaonik@gmail.com  

 

 

http://www.raskaturizam.rs/
http://www.lovekopaonik.com/
mailto:office@raska-turizam.rs
mailto:infocentarkopaonik@gmail.com


 

- Фомат: avi. mpeg. mp4 (Xvid codek ili h.264) 

- Размера: 16:9 

- Максимална резолуција: HD (1280x720) 

- Минимална резолуција: HD (480x288) 

 

Графичка статична решења: 

- Формати: jpeg 

- Размера: 16:9 

- Максимална резолуција: HD (1280х720) 

- Оптимална резолуција: HD (1280x720) 

 

Услови плаћања: 

Плаћање накнаде за закуп ЛЕД билборда је 100% авансно, а на основу издате профактуре. 

 

Уплате на рате: 

У случају закупа билборда на дужи временски период може се одобрити плаћање на рате стим што се 

прва рата у износу од 40% уплаћује при потписивању уговора, а преостали износ се мора уплатити 15 

дана пре истека уговора. 

 

Отказивање или померање периода закупа: 

1. У случају да закупац откаже закуп или помери период закупа рекламног паноа после потписивања 

Уговора, важи следеће: 

а) ако је отказивање или померање уговорене рекламне кампање учињено до 30 дана пре 

резервисаног/уговореног почетка закупа, закупац не сноси никакве последице; 

б) у случају да закупац откаже или помери резервисани/уговорени период закупа одн. рекламне кампање 

30-16 дана пре резервисаног/уговореног почетка закупа, закупац је дужан да ТО Рашка уплати износ од 

50% од нето вредности закупа као унапред утврђен износ штете коју ТО Рашка тиме трпи, а коју је 

закупац дужан да надокнади; 

ц) у случају да закупац откаже или помери резервисани/уговорени период закупа одн. рекламне кампање 

15-8 дана пре резервисаног/уговореног почетка закупа, закупац је дужан да ТО Рашка плати износ од 

75% од нето вредности закупа као унапред утврђен износ штете коју ТО Рашка тиме трпи, а коју је 

закупац дужан да надокнади; 

д) у случају да закупац откаже или помери резервисани/уговорени период закупа одн. рекламне кампање 

7 дана или краће пре резервисаног/уговореног почетка закупа закупац је дужан да ТО Рашка плати износ 

од 100% од нето вредности закупа као унапред утврђен износ штете коју ТО Рашка тиме трпи, а коју је 

закупац дужан да надокнади. 

 

Као дан отказивања или померања резервисане/уговорене рекламне кампање сматра се онај дан када ТО 

Рашка од закупца прими такав захтев у писаној форми. 

 

Случајеви отклањања одговорности: 

ТО Рашка не одговора закупцу ни на који начин за неиспуњење или неуредно испуњење својих обавеза у 

случају када је до истих дошло услед неуредног испуњења обавеза закупца или услед дејства више силе. 

Под вишом силом подразумева се нарочито: земљотрес, поплава, пожар, временске непогоде, кварови на 

електричним инсталацијама и мрежи, обуставе у испоруци електричне енергије - рестрикција струје, 

оштећење или уништавање рекламних паноа услед саобраћајних удеса, и/или штетних радњи 

непознатих починилаца, рат, улични немири, штрајк, демонстрације, акти надлежних државних органа, 

акти власти и сви други догађаји чије се дејство није могло предвидети, избећи или отклонити. 

 

Напомена: 

Цене су формиране на дан 11.01.2019. године. У случају промена и поремећаја на тржишту, Туристичка 

организација Рашка задржава право на корекцију цена. 

Овлашћује се директор ТО Рашка да може у случају утврђене потребе и промена тржишних услова 

пословања  извршити  измену цена до 20%. 

Овај ценовник примењује се од дана прибављања сагласности од стране Општинског већа општине 

Рашка. У случају да се након истека рока важења не донесе нови ценовник његово важење се продужава 

до доношења новог, стим што се примењују цене које су важиле на дан истека рока важења Ценовника. 

 

 


