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Услови за израду Интернет презентације (сајта)

1. Након прелиминарног разговора обје стране потписују Уговор о пословно – техничкој сарадњи у коме су
назначене услуге, цијене, рокови и обавезе и када визуелни идентитет (графичко решење презентације) буде
прихваћен приступа се имплементацији.
2. Комитент је обавезан да обезбиједи фотографије и остали графички материјал који це бити кориштени за израду
презентације. У основну цијену услуге улази скенирање и обрада 5 фотографија.
3. Комитент је обавезан да обезбједи комплетан текст који це бити кориштен за израду Интернет презентације. Текст
се доставља извршиоцу посла у електронском облику.
4. Комитент је обавезан да обезбједи сагласност за коришћење туђих заштићених и регистрованих знакова, уколико
се у презентацији користе.
5. Извршилац посла не преузима одговорност за неовлаштено објављивање заштићених знакова и текстова.
6. Извршилац посла у року од 7-10 дана од дана када је комплетиран материјал за израду презентације, обавезан је
да Наручиоцу предложи идејно решење презентације. На основу тог решења дефинише се коначан изглед
презентације.
7. Коминтент ће уплатити на рачун Извршиоца, а по примљеној фактури, одмах након потписивања овог Уговора
износ од 40% укупно договорене суме (аванс) за израду Интернет презентације – портала, (примарни трошкови) на
рачун Извршиоца посла како је то дефинисано у „ Понуди за израду Интернет презентације - портала“ при чему
терет пореза приликом плаћања пада на терет Коминтента, а остатак од 60% ће уплатити након завршеног посла,
постављања Интернет презентације на Интернет.
8. По прихватању идејног решења не прихвата се накнадно мијењање изгледа скице.
9. У року од ______ дана од прихватања идејног решења презентације, Извршилац ће поставити комплетну
презентацију.
10. Извршилац посла врши технички дио закуп домена и регистрацију код Wеб хостинг даваоца услуга Лоопиа д.о.о.,
док плаћање врши Комитент.

Сваки материјал који не задовољава горе наведене услове биће додатно наплаћен:
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