УГОВОР О ИЗЛАГАЊУ
Закључен у Краљеву дана __________________________2019. године између:
1.) ЈКП “Пијаца”, Краљево, ул. Београдска 42Е, ПИБ 100264270 које заступа директор Драган Вулић (у
даљем тексту: Организатор), с једне стране и
2.) ______________________________________________________, ПИБ:_______________ кога заступа
_________________________________________________ (у даљем тексту: Излагач), с друге стране.
Члан 1.
Овим уговором Организатор и Излагач уређују међусобне односе поводом закупа сајамског изложбеног
простора површине до 30 m², која се налази на градској пијаци у Краљеву, ул. Београдска 42Е –
отворени простор између Хала број један и два – са прикључком на електро мрежу.
Члан 2.
Уговорне стране сагласно констатују да је Излагач Организатору поднео писмену пријаву за закуп
изложбеног простора описаног у претходном члану, ради учешћа на сајамској приредби „Сајам
пољопривреде Краљево“, која се одржава од 13. до 15. септембра 2019.године.
Члан 3.
Цена закупљеног изложбеног простора износи 20.000,00 динара без ПДВ-а. Укупан износ цене закупа
плаћа се одмах након потисивања уговора на текући рачун бр. 200-2367330101003-82 код Банка
Поштанска штедионица.
Члан 4.
Излагач може продавати изложену робу у складу са позитивним прописима и својим актима, уз
могућност одобрења сајамског попуста у цени.
Члан 5.
Организатор се обавезује да ће излагачу да обезбеди следеће услуге:
1)Лого компаније на свим штампаним пратећим материјалима
2) Рекламу на сајту www.sajampoljoprivrede.rs у наредних шест месеци
3) Mесто за Roll up компаније током трајања Сајма и сто за излагање Вашег промоматеријала
4) Поделу промо-материјала компаније у поклон пакетима свим учесницима сајма
5) Приказ у каталогу манифестације
6) Једно место за представника компаније на пословној вечери
Члан 6.
У свему што није изричито регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим
односима и општи услови Организатора.
Члан 7.
Евентуални спор из овог уговора решаваће стварно надлежан суд у Краљеву.
Члан 8.
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих један примерак припада Излагачу, а
остали примерци Организатору.

ИЗЛАГАЧ

_____________________

ОРГАНИЗАТОР
„ЈКП“ Пијаца“Краљево
____________________
Драган Вулић

