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ИЗЈАВА КОРИСНИКА
Овим изјављујемо да ћемо осигурати несметано и безбедно одржавање манифестације, под
називом

________________________________________________________________________________

које ће се одржати дана __________ 2019. године на простору – локацији која је ближе одређена у
Молби за одржавање манифестације на територији ЈП „Ада Циганлија“.
Такође се обавезујемо:
•

•

•

•

•
•

•
•

да ћемо обавестити све надлежне институције о одржавању манифестације на простору Аде Циганлије,
прибавити све потребне дозволе и предузети све радње у складу са позитивним прописима који се
захтевају приликом одржавања манифестација
да ћемо предузети све неопходне мере у циљу предупређења ризика настанка штете за учеснике, гледаоце
и трећа лица, као и мере којима се утиче на смањење ризика, све у складу са Законом о спорту и другим
законским прописима који регулишу ову материју
да ћемо, утврди ли се да постоји нарочито изражен ризик да за време одржавања манифестације дође до
насиља или недоличног понашања гледалаца, у складу са Законом о спорту и другим позитивним
прописима и спортским правилима, предузети све потребне безбедносне мере
да преузимамо на себе целокупну одговорност за евентуално насталу материјалну штету, повреде или
несрећни случај који се евентуално и поред предузетих мера, догоди према трећим лицима или на
простору - локацији одржавања манифестације
да ћемо одговарати за исправност и хигијену простора – локације и свих пратећих садржаја за време
реализације манифестације
да ћемо предметни простор - локацију користити наменски на начин и у обиму којим се не угрожава
његово функционално стање као и да ћемо након одржавања манифестације простор – локацију вратити у
првобитно стање
да ћемо за све промотивне и рекламне активности у оквиру реализације манифестације извршити уплату
према ЈП „Ада Циганлија“ у складу са важећим Ценовником услуга ЈП „Ада Циганлија“
да ћемо, уколико је манифестација окарактерисана као комерцијална од стране надлежних служби ЈП „Ада
Циганлија“, на име закупа простора - локације и осталих пратећих услуга извршити уплату на рачун ЈП „Ада
Циганлија“ број 200-2207770101000-74 у складу са важећим Ценовником услуга ЈП „Ада Циганлија“,
најкасније 48 сати пре одржавања манифестације на територији ЈП Ада Циганлија

Уколико КОРИСНИК не обезбеди и/или не испуни СВЕ наведене услове, биће му ОНЕМОГУЋЕНО да одржи
манифестацију на територији Аде Циганлије, уз обавезу да на рачун ЈП „Ада Циганлија“ уплати целокупан
новчани износ који се према Ценовнику услуга ЈП „Ада Циганлија“ редовно наплаћује за коришћење простора локације која је ближе одређена у Молби за одржавање манифестације на територији ЈП „Ада Циганлија“.
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