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Ivanska, 16. studenog 2016.
Temeljem članka 48. Statuta Općine Ivanska (Službeni vjesnik 1/13 i 11/13), načelnik
Općine Ivanska raspisuje
JAVNI POZIV
za organizaciju manifestacije „Ivanački krijes 2017.“
I.PREDMET
Općina Ivanska upućuje Javni poziv za organizaciju manifestacije „Ivanački krijes 2017.“
koja će se održati od 22. – 25. lipnja 2017. godine. Po ovom Javnom pozivu prikupljaju se
pisani prijedlozi za pripremu glazbenih, zabavnih, ugostiteljskih i drugih sadržaja koji će
definirati program ove manifestacije. Proračunom Općine Ivanska za 2017. godinu, za
podršku organizaciji navedene manifestacije planiran je iznos od 50.000,00 kuna.
II.TEHNIČKI UVJETI
Općina Ivanska osigurava lokacije za izvođenje planiranih programa, te uvjete priključka na
električnu energiju. Podnositelj prijave dužan je, u suradnji s izvođačima programa, osigurati
ostale tehničke uvjete.
III.OPĆI UVJETI
Podnositelj prijave dužan je detaljno razraditi i priložiti prijedlog izvođenja programa. Kao
organizator „Ivanačkog krijesa 2017.“, podnositelj prijave dužan je osigurati sljedeće
sadržaje:
- šator sa opremom
- ugostiteljsku opremu sam ili putem trećih osoba sa ponudom hrane i pića, prema
ponudi i dogovoru s Općinom Ivanska,
- na dane općine 22.06. i 24.06. organizirati nastup jednog renomiranog pjevača ili
glazbenog sastava
- prigodni trodnevni zabavni program
- tradicionalno pečenje vola
- ugostiteljsku ponudu
- redarsku službu i po potrebi profesionalnu zaštitarsku službu za potrebe osiguranja
manifestacije
Organizator manifestacije dužan je programe organizirati sukladno dogovoru te izvršiti
financijske obveze prema izvođačima, angažiranim suradnicima i djelatnicima.
IV.SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
Prijave se podnose u pisanom obliku te dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici s
naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV – Ivanački krijes 2017.“ Na adresu: Općina
Ivanska, Slavka Kolara 1, 43 231 Ivanska ili skeniranu prijavnicu na e-mail adresu:
opcina@ivanska.hr

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 1. prosinca 2016. godine.
Pisana prijava mora sadržavati sljedeće:
1. Prijavu sa osnovnim podacima o podnositelju prijave, detaljno razrađenim programom
manifestacije te prijedlogom financijske konstrukcije za realizaciju manifestacije
2. Za pravne osobe:presliku Rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili
Izvadak iz sudskog registra odnosno drugog nadležnog Registra, iz kojih mora biti
vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju se natječe.
3. Za fizičke osobe: presliku obrtnice ili rješenja kojim je prijavitelju odobreno
obavljanje djelatnosti za koju se natječe.
4. Dokumente koji potvrđuju iskustvo ponuditelja u sudjelovanju u organizaciji sličnih
manifestacija ( plakati, leci, ugovori i dr.)
5. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja.
6. Prijava mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.
V.ODABIR PROGRAMA
Pristigle prijave razmotrit će i ocijeniti Povjerenstvo i organizacijski Odbor Ivanački krijes
2017. Prijave koje su nepravovremene i nepotpune neće se uzimati u obzir.
Kriterij za odabir najpogodnije prijave u Javnom pozivu su:
1. Kvaliteta i raznolikost predloženih programa
2. Kvaliteta dosadašnjeg rada i dokazivo iskustvo u organiziranju sličnih manifestacija
3. Financijski elementi programa.
Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Općine Ivanska u roku 15
dana od zaključenja Javnog poziva.
Općina Ivanska zadržava pravo poništenja Javnog poziva ili djelomičnog poništenja pojedine
točke istog bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze
pojašnjenja svoje Odluke.
VI.SKLAPANJE UGOVORA
S podnositeljem odabrane ponude odnosno izabranim organizatorom načelnik Općine Ivanska
sklopit će Ugovor o organizaciji manifestacije „Ivanački krijes 2017.“
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