Јавни позив за обављање угоститељске и услужне дјелатности
Град Приједор организује манифестацију “Приједорска зима” која ће се одржати у временском периоду
од 05.12.2021.год. до 15.01.2022. године. Саставни дио манифестације су активности на отвореном које
ће се одржавати у периоду од 17.12. до 31.12.2021. године на Тргу мајора Зорана Карлице.
Позивамо сва заинтересована лица, регистрована за обављање угоститељске и услужне дјелатности да
се пријаве на Јавни позив за изнајмљивање новогодишњих кућица димензија 2 x 2 метра.
Пријава на јавни позив мора садржавати:
 Назив правног/физичког лица са контакт подацима
 ПДВ, односно ИД број
 Рјешење за обављање угоститељске дјелатности издато од надлежног органа
 Опис понуде
Обавезе угоститеља/излагача:
 Поштовати обавезно радно вријеме сваким даном од 12 до 22 часа од 17.12. до 31.12.2021.
године.
 Осигурати покретну опрему и властити инвентар
 Продавати искључиво угоститељске (јело и пиће) и производа из властите понуде
 Поштовати законске прописе везане за продају својих производа и услуга.
Остале информације:
 Дозвољава се постављање једног вањског сета угоститељског намјештаја (три висока стола и по
1 гријалица/печурка) испред уступљене сваке новогодишње кућице.
Обавезе организатора:
 Организатор бесплатно осигурава 7 новогодишњих кућица
 Организатор бесплатно осигурава прикључак електричне енергије за новогодишње кућице
 Организатор бесплатно осигурава ноћно физичко обезбјеђење новогодишњих кућица
 Организатор бесплатно, путем спонзора манифестације, осигурава попратни садржај за дане
викенда, односно петак 17.12. субота 18.12. петак 24.12. субота 25.12. недјеља 26.12. у термину
од 18.00 до 22.00 часа и петак 31.12.2021. године од 11:00 до 13.00 и од 22:00 до 01:00 час.
Писане пријаве са обавезним прилозима подносе се на адресу Град Приједор радним данима од 7:30 до
15:30 сати, с назнаком: За Јавни позив за учешће на манифестацији „Приједорска зима 2021.“
Рок за подношење пријава је 29. новембар 2021. године.
Поступак отварања и оцјењивања пристиглих пријава проводит ће Организациони одбор задужен за
организацију, припремање и провођење манифестације „Приједорска зима 2021“ а све додатне
информације заинтересовани могу добити путем е-маил адресе: ranka.palalic@prijedorgrad.org.
Јавни позив jе објављен на интернет страници Града Приједора www.prijedorgrad.org.

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ ЗА УГОСТИТЕЉСКУ И УСЛУЖНУ ДЈЕЛАТНОСТ
“Приједорска зима”
Назив угоститеља/излагача:
1. Адреса:
Име и презиме
Телефон
2. Контакт Е-маил:
подаци: ИД број:
Опис и врста понуде:
Изјава о обавезама излагача и организатора
Обавезе угоститеља/излагача:
• Угоститељ/излагач је дужан поштовати обавезно радно вријеме 12.00 до 22.00 часа од 17.12. до 31.12.2021.
године.
• Угоститељ/излагач обезбјеђује покретну угоститељску опрему и властити инвентар
• Угоститељ/излагач има право на продају искључиво угоститељских (јело и пиће) и производа из властите понуде
• Угоститељ/излагач је дужан поштовати законске прописе везане за продају својих производа и услуга, те истакнути
цјеновник
• Угоститељ/излагач је дужан да на одобреном простору обезбједи ред и мир
Обавезе организатора:
• Организатор обезбјеђује постављање 7 новогодишњих кућица
• Организатор обезбјеђује простор испред новогодишњих кућица за постављање вањских сетова угоститељског
намјештаја на простору од 15 м²
• Организатор обезбјеђује прикључак електричне енергије за новогодишње кућице
• Организатор обезбјеђује основно декорисање новогодишњих кућица у складу са новогодишњим празницима
• Организатор обезбјеђује дешавања, односно забавне садржаје за посјетиоце за дане викенда, односно петак
17.12. субота 18.12. петак 24.12. субота 25.12. недјеља 26.12. и петак 31.12. у термину од 18.00 до 22.00 часа, а
31.12.2021. године од 11:00 до 13.00 и од 22:00 до 01:00 час
• Организатор осигурава физичко обезбјеђење новогодишњих кућица током ноћи у периоду од 17. до 31.12.2021.
године
Угоститељ гарантује истинитост наведених података, те одговара за штету имовинску и/или неимовинску
која може да настане организатору или трећим лицима због неистиности наведених података.
У Приједору, _______________године
Потпис и печат излагача

________________________

Предсједник Организационог
одбора
________________________
Жарко Ковачевић

