


- Подршка продукцији манифестације " Мостови Балкана" 
 

- да обезбеди кровну конструкцију са одговарајућом расветом и стручним 
лицима;   

Члан 6. 
Обавезе наручиоца су:  

- да договори и потпише одговарајући уговор са надлежним државним 

институцијама и институцијама локалне самоуправе, ради несметаног 

одржавања  манифестације . „Пријепољско културно лето“ у 

Пријепољу“;  
 

- да писмено најави и добије сагласност од државних органа и јавних 

установа за организацију манифестације „Пријепољско културно лето“ 

у Пријепољу“;  – МУП, Хитна помоћ, Ватрогасци;  
 

- да ангажује јавна предузећа која су потребна у вези организовања  

манифестације  „Пријепољско културно лето“ у Пријепољу“; (градска 

чистоћа, електро дистрибуцију);  
 

- да изврши све друге неопходне и потребне радње у циљу организације 

наведеног догађаја у складу са уобичајеним стандардима и правилима 

ради квалитетне и професионалне организације наведеног догађаја,  
 

- да обезбеди прикључак за електричну енергију потребну за рад целе 
опреме (озвучење, расвета) на бини;  

 
- да обезбеди контакт особу (име и број мобилног) која ће у име града бити 

представник у комуникацији испред наручиоца;   
преусмере саобраћај и обезбеде простор за бину и публику, за одржавање 
манифестације „Пријепољско културно лето“ у Пријепољу“. 
 

Члан 7. 

 
Изабрани понуђач је дужан да достави:  

1))Средство  обезбеђења  за повраћај авансног плаћања, и то: 
-сопствену соло меницу у износу од висине аванса са ПДВ-ом, попуњену на 
прописани начин, са роком важења до коначне реализације уговора, 
-менично овлашћење да се меница може наплатити, 
-фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване 
потписе у банци у којој понуђач има отворен текући рачун, 
-фотокопију захтева  за регистрацију менице овереног од стране пословне 
банке. 
Сопствена соло меница и менично овлашћење, да наручилац меницу може 
наплатити, морају бити потписани од стране овлашћениг лица ( од лица 
која имају депоноване потписе у банци у којој понуђач има отворен текући 
рачун) 

2)Бланко сопствену меницу за добро извршење посла – 

Изабрани понуђач се обавезује да  у тренутку закључења уговора, преда 

наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која мора бити 




