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ЋЕВАБЏИНИЦАМА НА  

ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊЕ ЛУКЕ 

  

 

Позив за учешће на 2. фестивалу бањалучког ћевапа „Ћевап фест“ 
 

 

Поштовани,  

 

Град Бања Лука организује други фестивал бањалучког ћевапа. „II Ћевап фест“ ће се 

одржати 18. и 19. маја, 2018. године на платоу код Музеја савремене умјетности 

Републике Српске.  

Циљ манифестације је промоција традиционалног и аутентичног бањалучког производа, 

као и обогаћивање манифестационих и туристичких садржаја у Граду.  

 

Понуда за грађане:  Врши се продаја само бањалучког ћевапа, по јединственој цијени за 

    све: 4 КМ – велика порција, 2 КМ – мала порција ћевапа.  

 

Град Бања Лука  

обезбјеђује:  1. локацију,  

2. велики монтажни шатор, столице, столове;  

3. пагоде са истакнутим називима угоститеља, радне столове за 

     угоститеље и расхладне витрине-фрижидере (1 ком. по пагоди); 

4. прикључак за струју и цистерну са питком водом,  

5. тоалете, 

6. брендирање – визуелни идентитет, 

7. рекламирање, маркетинг, 

8. пратећи забавни програм,  

9. обезбјеђење скупа. 

 

Обавезе  

угоститеља:  1. радници и властита опрема за припрему хране, 

   2. рјешења за рад, испуњавање свих законом прописаних услова у 

       погледу квалитета и припреме хране,  
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3. понуда ћевапа – јединствена цијена (мала порција – 2 КМ, велика       

порција – 4 КМ), 

   4. уплата котизације у износу: 200,00 КМ. 

 

Овим путем вас позивамо да узмете учешће на овој манифестацији. Ваши пријаву 

можете послати на имeјл: kabinet.gradonacelnika@banjaluka.rs.ba или донијети лично у 

Градску управу, канцеларија бр. 133.  

Рок за достављање пријава је: понедјељак, 04. мај 2018. године, до 15,00 часова. 

Број мјеста је ограничен, па ће се мјеста попуњавати према времену доставе 

пријава и квалификацијама пријављених (квалитет рада, величина, учешће на претходном 

Ћевап фесту).  

Примјерак пријаве вам шаљемо у прилогу овог позива.  

Након формираног списка учесника, организоваће се оперативни састанак са свим 

учесницима ради што квалитетније припреме манифестације. 

 За сва додатна питања и појашњења на располагању су контакт особе у Кабинету 

градоначелника: Драган Рисојевић и Бојан Гребенар, путем телефона 051/244-577. 
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