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ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И УЧЕСТВО НА  
ФЕСТИВАЛОТ НА ПИВОТО 2016 - ПРИЛЕП 
 

 

ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА 
 
1. Доставување на уредно пополнета пријава на правно лице до организаторот за учество на фестивалот. 

2. Пријавите се поднесуват во работните простории на Здружение Центар за граѓанска иницијатива-

Прилеп, секој работен ден од 10.00 до 15.00 часот, најдоцна до 16 јуни (четврток) 2016 година, на 

следната адреса: 
      Здружение Центар за граѓанска иницијатива-Прилеп 

ул. Димо Наредникот бб (зграда Ерик) 
7500 Прилеп 
Р. Македонија 

      e-mail: ccimk@cgimk.org.mk 

 тел. 048/400-480 

 

ПРИЕМ И ПРИФАЌАЊЕ НА ПРИЈАВА 
 
1. Организаторот ја прима пријавата за учество на фестивалот. 

2. По завршување на рокот за доставување на пријавите, организаторот ги разгледува, врши распределба 

на локациите и најдоцна до 20 јуни (понеделник) 2016 година доставува известување до пријавените.  

3. За доделените локации пријавените излагачи се должни да извршат уплата на цел износ за добиената 

локација согласно утврдената квадратура и цена во рок од 2 дена од добивањето на известувањето, што 

претставува услов за склучување на договор.  

4. Во случаите кога подносителот на пријавата навремено не ја подмири обврската спрема организаторот, 

организаторот на фестивалот го задржува правото да ја додели локацијата на друго заинтересирано 

правно лице. 

Доколку излагачот го откаже учеството, организаторот има право да ја додели локација на друго 

заинтересирано правно лице. 

5. Предност при доделување на локации имаат пивари, овластени дистрибутери на пиво, а потоа 

следуваат реномирани угостители – правни лица.  

6. Временските услови не влијаат на цената на изложбениот простор и периодот предвиден за одржување 

на фестивалот. 

 

 

УРЕДУВАЊЕ И ДЕКОРАЦИЈА НА ИЗЛОЖБЕНИОТ ПРОСТОР 
 
1. Доделената локација технички ја уредува изложувачот во сопствена режија или трето лице за сметка на 

изложувачот. 

2. Изложувачот изработува проект (скица) за уредување на штандот и ја приложува заедно со пријавата. 

3. Доколку изложувачот планира  да поставува двоспратен штанд или било каква времена конструкција, 

должен е до организаторот да достави ревидиран основен проект со што ќе ја гарантира издржливоста 

на штандот и безбедноста на истиот и тоа најдоцна  4 (четири) дена пред отпочнување на монтажата  на 

конструкцијата. Исто така, изведбата (монтажата) на конструкцијата треба да биде направена од 

овластена фирма и да има надзор кој ќе ја гарантира безбедноста на истата.  

� 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И УЧЕСТВО НА ФЕСТИВАЛОТ  
СОСТАВЕН ДЕЛ НА ПРИЈАВАТА   
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За двоспратните штандови изложувачот треба да се придржува строго кон пропишаниот број на лица 
кои може да бидат присутни во исто време на вториот спрат, односно да не дозволи надминување на 
ограничувањето.  

4. Уредувањето на просторот започнува 2 дена пред почетокот на манифестацијата (на 12.07.2016 год.) во 

временскиот период од 10:00 до 24:00 часот. Демонтажата на изложбениот простор (штандот) треба да 

биде извршена најдоцна следниот ден по завршувањето на манифестацијата (на 18.07.2016 год.) и тоа 

најдоцна до 14:00 часот. 

5. За време на уредувањето на изложбениот простор излагачот е должен да ги почитува прописите за ПП 

заштита и заштита при работа. 

6. Изложувачот е должен да се придржува на одредбите од општите и посебни услови за учество на 

фестивалот. 

7. По склучувањето на договорот за закуп на изложбен простор, изложувачот задолжително треба да 

пополни барање за регистрација на привремен објект и да го достави до Агенција за храна и 

ветеринарство – подрачно одделение Прилеп(барањето ќе ви биде обезбедено од страна на 

организаторот, како прилог кон барањето се доставува тековна состојба не постара од 30 дена, 

фотокопие од Договорот за закуп на штанд, список на лица ангажирани на штандот и фотокопие од 

санитарни книшки за ангажираните лица). 

8. По склучување на договор за учество изложувачот задолжително треба да пополни формулар за 

потребна снага на електричен приклучок на штандот, како и да достави скица на штандот за местото на 

приклучок за електрична енергија.  

9. По склучување на договор за учество изложувачот задолжително треба да достави до организаторот 

скица на штандот со означено место за приклучок за водовод и одвод. 

10. Не е дозволено вршење на градежно-конструктивни зафати во рамките на штандот.  

 

ОДГОВОРНОСТИ НА ИЗЛОЖУВАЧОТ 
 
1. Изложувачот се согласува да се придржува и да ги почитува сите услови и правила кои се поставени од 

страна на организаторот за времетраење на Фестивалот на пиво 2016 – Прилеп. 

2. Изложувачот е должен во работното време на манифестацијата, како и во периодот на монтажа и 

демонтажа да обезбеди постојано присуство на одговорно лице на изложбениот простор. 

3. Изложувачот е одговорен за безбедноста во рамките на штандот и за таа цел потребно е да организира  

обезбедување во штандот (изложбениот  простор), како и да достави фотокопие од Договор склучен 

помеѓу изложувачот и Агенцијата за обезбедување. 

4. Одговорноста од кражба и штета за времетраење на манифестацијата ја превзема изложувачот. 

5. Изложувачот може изложените експонати и материјали да ги осигура самиот кај осигурително друштво. 

6. Изложувачот е должен да го прибира отпадот во кеси и да го предава на службата за одведување на 

отпад или да го фрла во поставените контејнери, а не на било кое место.  

7. Изложувачот е одговорен за поставувањето и одржувањето на електричната и водоводната инсталација 

во рамките на изложбениот простор (штандот).  

8. Изложувачот одговара за безбедноста на електричната инсталација во рамките на штандот. Потребно е 

да обезбеди квалитетни приклучоци во согласност со јачината на приклучените уреди. Сите приклучоци 

да бидат добро изолирани и заштитени од вода (препорака: да бидат поставени на повисока подлога и 

подалеку од приклучок за вода или одвод). Приклучокот за струја кој го обезбедува организаторот е 

наменет само за штандот и во никој случај не се дозволува приклучување на други надворешни 

приклучоци-кое нешто најстрого се казнува согласно законските одредби за кражба на електрична 

енергија.   

9. Изложувачот се согласува дека нема да го демонтира штандот или да ги отстрани своите експонати како 

и дека штандот ќе остане во корисна состојба сѐ до завршување на манифестацијата. 
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10. Изложувачот се обврзува во изложбениот простор да ја има целата потребна документација која ја 

налагаат инспекциските служби и да постапува согласно законските прописи. Доколку не се постапува 

по наведеното, организаторот не сноси никаква одговорност. 

11. Најстрого се забранува послужување на пијалок во стаклена амбалажа. 
12. Не е дозволено паркирање на возила во просторот околу штандовите, освен во термините на дотур и 

периодот на монтажа и демонтажа на штандовите. За паркирање на возилата на излагачите ќе има 

определени паркинг места од страна на паркинг службата за што излагачите ќе бидат навремено 

известени. Во деновите од 14 до 17 јули 2016 година, дотур на штандовите се врши во термините од 

9:00 до 11:00 часот и од 16:00 до 18:00 часот. 

13. Секој изложувач во периодот кога нема музичка програма на бината во својот штанд може да пушта 

музика, но притоа не смее да им пречи на соседните штандови. 

14. НАЈСТРОГО СЕ ЗАБРАНУВА ПУШТАЊЕ НА МУЗИКА И НАСТАП НА МУЗИЧКИ БЕНДОВИ, ЕСТРАДНИ 
ЅВЕЗДИ И ТРУБАЧИ ВО ШТАНДОВИТЕ ВО ПЕРИОДОТ КОГА ИМА ОФИЦИЈАЛНА МУЗИЧКА ПРОГРАМА 
НА БИНАТА ОРГАНИЗИРАНА ОД СТРАНА НА ОРГАНИЗАТОРОТ НА ФЕСТИВАЛОТ (секој ден после 19.00 
часот). 

 

 
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ 
 

Уплатата се врши на сметка: 

Здружение Центар за граѓанска иницијатива-Фестивал на пивото 2016 
Жиро сметка: 240280102239082, УНИ банка 

Цел на дознака:  учество на Фестивал на пивото 2016, локација бр._____ 

 

ОТКАЖУВАЊЕ НА УЧЕСТВО 
 
Доколку изложувачот го откаже учеството најдоцна до 72 часа пред почетокот на Фестивалот, ќе му бидат 

вратени 30% од уплатените средства на организаторот. 

Доколку изложувачот го откаже учеството подоцна од 72 часа пред почетокот на Фестивалот, уплатените 

средства нема да му бидат вратени.   

 

 

� 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И УЧЕСТВО НА ФЕСТИВАЛОТ  
СОСТАВЕН ДЕЛ НА ПРИЈАВАТА  

 

ЗА ПИВАРИ / ГЕНЕРАЛНИ ЗАСТАПНИЦИ (ДИСТРИБУТЕРИ НА ПИВО)/ УВОЗНИЦИ НА ПИВО 
 
1. Регистриран производител на пиво, генерален застапник, дистрибутер на пиво. 

2. Во случаите кога пивото е увезено за фестивалот потребно е да се достави копија од царинската 

декларација.  

3. Секој изложувач е должен да регистрира подружница на булевар „Гоце Делчев“ – Прилеп и 

задолжително да поседува фискален апарат на штандот.  

4. Задолжително поседување на разладни уреди.  

5. Задолжително користење на чаши и садови за еднократна употреба. 

6. Задолжително да имаат чиста вода на штандот. 

7. Важечки санитарни книшки за персоналот кој е во допир со храна и пијалоци, соодветна облека со 

ознака на фирмата. 

     - За излагачите од странство ќе се земаат во предвид важечки санитарни книшки од земјата од која 

доаѓаат. 
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8. Во случаите кога на штандот од пиварата/дистрибутерот е поставен угостител за него важат посебните 

услови за угостителите. 

9.  За секои 100м
2
 изложбен простор учесникот мора да има еден (1) противпожарен апарат, од тип S6 или 

S9 (со сув прашак) или јаглен двеоксид (CO2) од 5 kg, уредно сервисиран од страна на овластен сервис со 

сервисен картон не постар од 6 месеци, а персоналот да биде запознаен со практична примена на ПП 

апарат.  

10. Работата на лицата кои ќе бидат ангажирани на штандот треба да биде регулирана согласно со 

законските прописи.  

11. Користење на плински боци и апарати на плин најстрого се забранува. 
 
ЗА УГОСТИТЕЛИ 
1. Регистриран угостител.  

2. Задолжитено поседување на фрижидер за длабоко замрзнување. 

3. Задолжително поседување на фрижидер за одржување на храната. 

4. Документ за потекло на храната (од каде е набавена - фактура). За набавеното месо треба да се 

приложи копија од решението издадено од Агенција за храна и ветеринарство од фирмата од каде е 

набавено месото.  

5. Исклучиво кристење на скара на жар. 

6. Задолжително да имаат чиста вода на штандот. 

7. Важечки санитарни книшки за персоналот кој е во допир со храна и пијалоци, соодветна облека со 

ознака на фирмата. 

     - За излагачите од странство ќе се земаат во предвид важечки санитарни книшки од земјата од која 

доаѓаат.  

8. Изложувачот е должен да користи дезинфекциони средства за работните површини.  

9. Изложувачот е должен да користи нараквици за еднократна употреба  

10. Изложувачот е должен да користи чаши, садови, прибор за служење на храна и чаршафи за еднократна 

употреба. 

11. Изложувачот е должен да поседува фактура за набавениот леб и е одговорен за правилно чување на 

лебот (заштитен од секакви надворешни влијанија)  

12. Секој изложувач е должен да регистрира подружница на булевар „Гоце Делчев“ – Прилеп и 

задолжително да поседува фискален апарат на штандот.  

13. За секои 100м
2
 изложбен простор учесникот мора да има еден(1) противпожарен апарат, од тип S6 или 

S9 (со сув прашак) или јаглен двеоксид (CO2) од 5 kg, уредно сервисиран од страна на овластен сервис 

со сервисен картон не постар од 6 месеци, а персоналот да биде запознаен со практична примена на ПП 

апарат.  

14. Работата на лицата кои ќе бидат ангажирани на штандот треба да биде регулирана согласно со 

законските прописи. 

15. Задолжително е поставување на заштитна подлога под скарата заради заштита од маснотијата. 

16. Користење на плински боци и апарати на плин најстрого се забранува. 
 

-  Сите изложувачи ќе бидат посетени од страна на санитарната инспекција пред почетокот на фестивалот. 
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ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД 

Датум  Активност Време  Забелешки 

12-13.07.2016 

(вторник и 

среда) 

Поставување на штандови 

(со можност за продолжување на 

рокот по барање на изложувачите 

доставено до организаторот) 

10:00 – 24:00 

- забрането е точење и промет со 

пијалоци и храна за време на 

поставување на штандовите 

14.07.2016 

(четврток) 

1 ден 
Отварање на фестивалот 

(пропратено со забавна програма 

во вечерните часови) 

 

09:00 – 02:00 

- дозволено е точење и промет со 

пијалоци и храна 

- излагачите се должни да ги 

почитуваат законските норми и 

времето одредено од 

организаторот за одвивање на 

фестивалот 

15.07.2016 

(петок) 

2 ден 
-Забавна програма во вечерните 

часови 

09:00 – 03:00 

16.07.2016 

(сабота) 

3 ден 
-Забавна програма во вечерните 

часови 

09:00 – 03:00 

17.07.2016 

(недела) 

4 ден 
-Забавна програма во вечерните 

часови 

09:00 – 03:00 

18.07.2016 

(понеделник) 

Подигање на опрема и штандови 

од излагачите 
до 14:00 

- забрането е точење и промет со 

пијалоци и храна за време на 

подигање на штандовите 

 
ОРГАНИЗАТОРОТ ОБЕЗБЕДУВА 
 
− Довод на вода до штандот,  

− Одвод на вода од штандот, 

− Приклучок за електрична енергија до штандот, 

− Одржување на хигиена, прибирање на отпад во одредени термини и тоалети, 

− Служба за обезбедување на фестивалот (на делот надвор од штандовите, на влезовите и околу бината), 

како и полициско обезбедување, 

− Противпожарна заштита (противпожарно возило со персонал),  

− Служба за итна медицинска помош, 

− Маркетинг, 

− Забавна музичка програма.  

 
ДРУГИ ИНФОРМАЦИИ 
- Организаторот доставува информации за учесниците (име на фирма, лице за контакт и тел.) до сите 

служби задолжени за фестивалот: Управа за јавни приходи, полиција, обезбедување, противпожарна 

заштита, санитарна и комунална инспекција, службите за одржување на електрична и водоводна 

инсталација и комунална хигиена. (Службите  превентивно можат да направат увид на секој штанд за 

време на одржување на фестивалот). 

- Организаторот до сите учесници доставува информации за распоред на дотур на штандовите, 

одведување на отпад и одржување на хигиена, дежурни лица за одржување на електрична и водоводна 

инсталација, противпожарна заштита, прва помош и полиција, како и дежурни претставници на 

организаторот. 

 

Организторот го задржува правото на измена на општите и посебните услови согласно потребите и 

одредена новонастаната ситуација. 


