
 
 

                                 
 

 
 
 
 
Предмет: РЕКЛАМНИ УСЛОВИ ЗА ПРЕСТОЈНИТЕ ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ НА 15.10.2017 
ГОДИНА 

 
 

 
Право на закуп на локации ќе немаат оние Политички Партии кои имаат долг према 
Акцент Медиа од предходни избори или биле дел од коалиција која не го подмирила 
својот долг.  
Затоа апелираме сите оние кои по било каков основ должат во Акцент Медиа до 
15.08.2017 да ги расчистат своите долгови, во спротивно нема да бидат вклучени во 
процес на ждребање. 
 
Поделбата на локациите е по пат на ждребање. Ждребањето ќе се изврши на 
15.09.2017 година во просториите на ДИК. 
 
Поделбата на локациите по извршеното ждребање ќе биде на 16.09.2017 во 
просториите на Акзент Медиа на ул.Рајко Жинзифов бр.50 и на истата ги покануваме 
сите засегнати страни. 

• Во 10 часот ќе се врши поделбата на пакет 1 
• Во 11 часот поделба на пакет 2 
• Во 12 часот поделба на пакет 3 
• Во 13 часот поделба на пакет 4 

 
 

Резервација на локациите се врши исклучиво врз основа на Авансна уплата. 
Уплатата за посакуваните локации треба да биде извршена најдоцна до 18.09.2017 
година до 14 часот. 
Продажбата на незакупените локации ќе биде извршена на 18.09. во 17 часот во 
канцелариите на Акзент Медиа. На истата се покануваат и претставници на ДИК за да 
го супервизираат Демократскиот процес. 

1. За направената резервација од страна на Нарачателот, и по спецификацијата за 
утврдените локации, Нарачателот и Акцент Медиа се должни да потпишат 
взаемен договор за соработка. Во прилог урнек Договор кој единствено ќе се 
смета за валиден.(Акцент Медиа не прифаќа други урнеци на Договори) 

 
Инструкциите за изработка на креативни решенија може да се симнат од нашата веб 
страна (www.akzentmedia.com.mk). Покрај секое рекламно тело има инструкции со 
соодветната димензија за истото. 
Креативните решенија потребно е да се достават најкасно 5 дена пред започнување на 
кампањата (за пообемни кампањи), односно 3 дена пред започнување за кампања која 
брои помалце од 15 тела. Акцент Медиа не е одговорна за задоцнувања во доставата 

http://www.akzentmedia.com.mk/


или за доставен оштетен или неупотреблив материјал. Со достава на материјалите за 
печатење обавезно да се достават контак лица и телефони како и да се наведат контакт 
лице одговорно за одобрување на пробен примерок. 
 
Процесот на печатење и монтажа ќе се одвива согласно редоследот на доставување на 
материјалите за печат, односно првите доставени први ќе влезат во процесот на 
обработка.  
Рокот за монтажа изнесува: 

- Во Скопје од 3 до 5 работни дена и се започнува на 25.09.2017 
- Во градовите низ Македонија 3 до 5 работни дена, со монтажа се започнува на 

27.09.2017 
Секоја локација која од технички причини нема да биде монтирана истата ќе се 
монтира дополнително или ќе биде дадена соодветна замена. 
Доколку дојде до оштетување на постерите во текот на кампањата или се достават 
грешни материјали за печатење трошокот за печатење и монтажа на постерот паѓа на 
товар на нарачетелот согласно цените во графата за печатење и монтажа на постери. За  
препечатување на постери/платна потребна е авансна уплата која ќе се изврши во ист 
ден кога ќе се добијат идејните решенија. 
Акцент Медиа се обврзува ново печатените материјали да ги замени во Скопје  
за 3 до 5 работни дена додека во Градовите низ Македонија за 5 до 7 работни дена.  
 
 
Искрено се надеваме дека за време на кампањата нема да дојде до уништување на 
постерите и на нашите рекламни објекти! Доколку од било каква причина се врши 
вандализирање на нашите објекти го задржуваме правото да ја отстраниме Вашата 
кампања од нашите рекламни објекти. 
 
 
Забелешка:  
Доколку некоја од понудениве локации не е слободна (во меѓувреме продадена на 
комерцијален клиент) во моментот кога ќе ја имате селектираната листа со посакувани 
локации, Акцент Медиа го задржува правото да Ви понуди соодветни замени. 
 
Со почит, 
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