
TURISTIČKA ZAJEDNICA
OPĆINE JELENJE
D. Boraca 64
Fax/Tel.:051/297-152
E-mail: turizam@jelenje.hr
Web: www.tz-jelenje.hr 

Na temelju odluke s 15. sjednice Turističkog vijeća TZO Jelenje, održane dana 08.ožujka 2018.g. Turistička zajednica 
Općine Jelenje upućuje

Javni poziv za pružanje ugostiteljskih usluga i zabavnog programa tijekom održavanja
manifestacije „  Festival palente i sira", "Feral ki j'pušćal sinjal" i "Mihoja"

I. Opći uvjeti

Ovime se pozivaju sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na 
podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga i zabavnog programa za vrijeme održavanja 
manifestacije „Palente i sira". Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici 
Hrvatskoj i fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete 
za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koje su podmirile sve obveze prema TZO Jelenje i Općini 
Jelenje.

            
             a) Festival palente i sira:

 1.    Vrijeme održavanja manifestacije je od 30.lipnja – 01. srpnja 2018. godine.
                           2.    Mjesto odražavanja : Trg mlikarice, Dražice 

 3.    Program: 
        - 30. lipnja – 01.srpnja 2018.g. (popodnevni, večernji sati) ugostiteljska usluga i zabavni  
        program na Trgu mlikarice 

              b) Feral ki j' pušćal sinjal
              

1. Vrijeme održavanja manifestacije je od 14.srpnja – 15. srpnja 2018. godine
2. Mjesto odražavanja : Trg mlikarice, Dražice
3. Program: 
       -14. srpnja – 15.srpnja 2018.g. (popodnevni, večernji sati) ugostiteljska usluga i zabavni

                    program na Trgu mlikarice 

  c)  Mihoja

              1.   Vrijeme održavanja manifestacije je od 29. rujna – 30. rujna 2018. godine
              2.    Mjesto odražavanja : Boćarski dom "Dražice"

 3.    Program: 
        -29. rujna – 30. rujna 2018.g. (popodnevni, večernji sati) ugostiteljska usluga i zabavni

                                  program u Boćarskom domu u Dražicama. 

http://www.tz-jelenje.hr/


 II. Uvjeti koje mora ispuniti natjecatelj

1. najam, prijevoz, montaža i demontaža pozornice i šanka za pružanje ugostiteljske usluge na Trgu 
mlikarice/Boćarskom domu "Dražice" i ostalog (sva potrebna oprema, dekoracija, zadovoljenje 
sigurnosnih i svih ostalih zakonskih odredbi ishođenjem svih potrebnih dozvola i osiguranja, atesti za 
struju, izrada statike nakon postavljanja šatora, potrebne suglasnosti...)

 2. osigurati glazbeni i zabavni program koji će se odvijati na Trgu mlikarice ili u Boarskom domu u 
Dražicama.

 3. izvršiti obvezu za HDS-ZAMP i prijavu Javnog okupljanja na MUP-u (vezano na zabavni program) 

 4. osiguravanje svih tehničkih, kadrovskih i higijenskih uvjeta za pružanje ugostiteljske usluge prema 
važećim propisima, pribavljanje potrebne dokumentacije te zadovoljenje ostalih uvjeta temeljem 
Zakona.

III. Organizator manifestacije osigurati će:
 
1. S korisnikom javne površine dogovoriti preuzimanje lokacije bez naknade i osigurati izdavanje svih 
potrebnih suglasnosti.

2. uređenje lokacije za nesmetano postavljanje pozornice i opreme, osloboditi je od automobila i 
svega ostalog što bi moglo smetati prilikom montaže.

3. osiguravanje priključnog mjesta električne energije.

4. podmirenje potrošnje električne energije i vode.

IV. Način provođenja
            Iskazivanje interesa za javni poziv se provodi podnošenjem pisanih ponuda.

            V.Odabir najpovoljnijeg natjecatelja

            Odabir najpovoljnijeg natjecatelja imenovat će Povjerenstvo TZO Jelenje koje se sastoji od tri člana. 
            Ponude natjecatelja koje su nepravovremene i nepotpune se neće razmatrati.
            Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u javnom pozivu je ponuđeni
            program uz ispunjenje svih tehničkih, organizacijskih, općih i ostalih uvjeta uz  manji  iznos
            sufinanciranja od strane organizatora.

             VI. Sklapanje okvirnog sporazuma

            Javni poziv za iskazivanje interesa za zakup lokacije i postavljanje  ugostiteljskog objekta 
            za vrijeme trajanja manifestacija "Festivala Palente i sira" , "Feral ki j' pušćal sinjal" i "Mihoja" u
            Dražicama uključuje sklapanje okvirnog sporazuma  najpovoljnijim zakupnikom sukladno uvijetima
            zahtjevima iz tražene dokumentacije. Okvirni sporazum se sklapa između TZO Jelenje i najpovoljnijeg 
            ponuditelja.Okvirni sporazum se sklapa za razdoblje od jedne (1) godine od dana ispunjenja svih  
            zakonskih uvjeta za njegov sklapanje, a nakon završetka postupka izbora po javnom  
            pozivu.
            Ugovor koji će se sklopiti na razdoblje od jedne (1) kalendarske godine je 



            vezan uz usvajanje godišnjeg Programa rada i financijskog plana TZO Jelenje.
            Ukoliko odabrani ponuditelj odbije potpisati Okvirni sporazum, organizator može donijeti
            novu odluku o odabiru sljedeće prihvatljive i prikladne ponude ili poništiti postupak javnog
           poziva.

          

VII. Sadržaj i način dostave ponuda

 Ponude se dostavljaju u pisanom obliku na adresu: Turistička zajednica Općine Jelenje, Dražičkih
boraca 64 , 51218 Dražice najkasnije do 01. travnja 2018. godine  sa slijedećom dokumentacijom:

 - Ime i prezime natjecatelja i naziv tvrtke s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima. 
 -  za pravne osobe: preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili izvatka iz 
sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti 
za koju se natječe. 
- za fizičke osobe: preslika obrtnice ili rješenja kojim je natjecatelju odobreno obavljanje djelatnosti
za koju se natječe. 
- potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedan dokument nadležnog tijela, kojom 
ponuditelj dokazuje da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za 
mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim 
propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, potvrda ne smije biti starija od 30 dana 
računajući od dana objave ovog poziva
 
Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena.

                  Zakupnik mora u svojoj ponudi navest prijedlog visine iznosa kojim će organizator 
                  sufinancirati program.
                
                   
                  VIII.Ostalo
             
                  Provedbu ovog javnog poziva u potpunosti će izvršiti povjerenstvo TZO Jelenje sastavljeno od tri 
                  člana. Obavijest o rezultatima će biti dostavljena svim sudionicima pisanim putem u
                  roku od 5 dana od dana donošenja istog bez ikakve odgovornosti prema sudionicima 
                  javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.
                  
 
                  

   
            

                                                                                                                Predsjednik TZO Jelenje
                                                                                                                 

                                                                                                                 ------------------------------------
                                                                                                                  Robert Marčelja bacc.oec.


