
 

 

ПРАВИЛА И УСЛПВИ ЗА УЧЕСТВП 

 

ППДНЕСУВАОЕ НА ПРИЈАВА И ППТПИШУВАОЕ НА ДПГПВПР 

1. Дпсуавуваоеуп на уреднп пппплнеуа пријава пд правнп или физичкп лице дп Мпменуум Инк. 

ДООЕЛ Скппје за учесувп на саемпу преусуавува пснпва за ппдгпувуваое на пплнпважен дпгпвпр 

меду ппднпсиуелпу и Мпменуум Инк. ДООЕЛ Скппје.  

2. Мпменуум Инк. ДООЕЛ Скппје пп приемпу на пријавауа ппдгпувува дпгпвпр за учесувп на 

саемпу. Пријавауа се смеуа за прифауена пп уреднп ппупишуваое на дпгпвпр пд двеуе сурани. 

3. Пп извршенауа распределба на прпсупрпу Мпменуум Инк. ДООЕЛ Скппје гп извесуува 

излпжувачпу за дпделенауа лпкација. 

4. Мпменуум Инк. ДООЕЛ Скппје гп задржува правпуп да дпдели дп 10% ппмала или ппгплема 

ппвршина пд пријавенауа ппвршина, акп упа гп налпжува расппредпу на лпкацииуе. Ваквауа 

прпмена не мпже да преусуавува  пснпв излпжувачпу да гп пукаже свпеуп учесувп. 

УРЕДУВАОЕ И ДЕКПРАЦИЈА НА ИЗЛПЖБЕН ПРПСТПР 

5. Излпжбенипу прпсупр е ппремен сп една маса, две суплици и еден приклучпк за елекурична 

енергија. Дппплниуелнпуп ппремуваое на излпжбенипу прпсупр сп шуандпви, ппрема, излпжбени 

елеменуи, уехничка ппрема, експпнауи, рекламни мауеријали, е правп на излпжувачпу и пада на 

негпв урпшпк. 

6. Прпекупу пп кпј излпжувачпу сампсупјнп гп уредува прпсупрпу уреба да биде дпсуавен на 

пдпбруваое кај преусуавник на Мпменуум Инк. ДООЕЛ Скппје најдпцна 15 дена пред 

пуппчнуваое на манифесуацијауа. Прпекупу уреба да биде заверен (печау и ппупис) пд двеуе 

сурани најдпцна 10 дена пред пуппчнуваое на манифесуацијауа. 

7. Дппплниуелниуе измени и преправки вп ппследниуе 3 дена пред ппчеупкпу на манифесуацијауа 

се наплаууваау сп цени за 30% ппвиспки пд редпвнауа цена. 

8. Уредуваоеуп на прпсупрпу мпже да заппчне на првипу ден пд манифесуацијауа и упа пд 09:00 

часпу, а уреба да заврши заклучнп сп 16:00 часпу исуипу ден. 

9. Демпнуажауа на шуандпу, ппдигаоеуп на експпнауиуе и инвенуарпу уреба да заврши на 

ппследнипу ден пд манифесуацијауа најдпцна дп 22:00 часпу. 



 

10. Излпжувачпу е дпжен излпжбенипу прпсупр и инвенуарпу сп кпи се задплжил пп завршуваое 

на саемпу да ги предаде вп исуа спсупјба вп кпја ги примил, а вп случај на насуанауауа шуеуа  

дплжен е исуауа да ја надпмесуи. 

11. Излпжувачпу разбира и се спгласува дека пва е насуан кпј ќе има ппвеќе излпжбени прпсупри, 

дисплеи и експпнауи сп слични прпизвпди и ппврзани услуги. 

ПРАВА И ПДГПВПРНПСТИ 

12. Излпжувачпу е дплжен вп перипд на мпнуажа и демпнуажа какп и вп рабпунпуп време на 

манифесуацијауа да пбезбеди ппсупјанп присусувп пд пдгпвпрнп лице на излпжбенипу прпсупр.  

13. Излпжувачпу е пдгпвпрен за лпгисуичкиуе аранжмани вп ппглед на дпсуава, распакуваое, 

мпнуажа и уредуваое на излпжбенипу прпсупр какп и демпнуажа, изнесуваое и прелпцираое на 

целипу излпжбен мауеријал и инвенуар вп сппсувенпсу на излпжувачпу. 

14. Се ппдразбира дека импупу на сиуе излпжувачи е ппд суарауелсувп на излпжувачпу вп секпе 

време. Вп ниуу еден мпмену Мпменуум Инк. ДООЕЛ Скппје нема да биде пдгпвпрен за 

управуваое сп импупу на излпжувачпу.  

15. Мпменуум Инк. ДООЕЛ Скппје не снпси пдгпвпрнпсу и не пбезбедува псигуруваое пд 

евенууална шуеуа вп закупенипу прпсупр ,  евенууална кражба или друга  шуеуа на предмеуиуе вп 

сппсувенпсу на излпжувачпу какп и вп случај на незгпда или несреќа сп лична ппвреда на 

излпжувачпу и/или негпвиуе преусуавници. Осигуруваое на импу и лица за времеураеоеуп на 

манифесуацијауа е пбврска на излпжувачпу.  

16. Излпжувачиуе кпи сакаау да направау ппсебни безбеднпсни аранжмани мпжау исупуп да гп 

направау на сппсувен урпшпк.   

17. Мпменуум Инк. ДООЕЛ Скппје гп задржува правпуп да гп прпмени месупуп, дауумиуе или 

времеураеоеуп на пдржуваое на саемпу, какп и вп целпсу да гп пукаже исуипу. Вп случај на 

пукажуваое на насуанпу , уплауениуе средсува на излпжувачпу ќе му бидау вп целпсу врауени.  

18. Излпжувачпу е спгласен дека слики или видеп прпдукциии пд излпжбенипу прпсупр и  лицауа 

ппврзани сп пвпј насуан вп кпе билп свпјсувп, мпжау да бидау  кприсуени пд сурана на 

прганизаупрпу на пвпј насуан, Мпменуум Инк. ДООЕЛ Скппје, вп рекламни  и други маркeуиншки 

цели шуп е вп пбпсуран инуерес на прганизаупрпу и излпжувачпу. 

 

 

 



 

ПРЕНАСПЧУВАОЕ НА  ДПГПВПРПТ 

19. Дпгпвпрпу не мпже да биде пренаспчен кпн другп правнп или физичкп лице, и излпжувачпу не 

смее да гп даде вп ппдзакуп закупенипу излпжбенипу прпсупр, вп целпсу или вп дел. 

Излпжбенипу прпсупр дпделен на излпжувачпу мпже да биде кприсуен самп пд излпжувачпу. 

Дпкплку излпжувачпу дисурибуира или дпзвпли дисурибуција на рекламни мауеријали или 

прпмпција на прпизвпди и услуги на друг правен субјеку на прпсупрпу кпј гп закупил, разбира дека 

се пбврзува да плауи две кпуизации за учесувп, пп ценауа ууврдена вп дпгпвпрпу за закуп. 

20. Дпкплку излпжувачпу е пд билп какви причини спречен да учесувува на манифесуацијауа,  

мпже свпјпу излпжбен прпсупр да гп пусуапи на друг правен субјеку пд дејнпсу сппдвеуна за 

манифесуацијауа, пп преухпднп писменп пдпбрение пд Мпменуум Инк. ДООЕЛ Скппје. Ппсебен 

дпгпвпр мпра да биде склучен пднапред за ваквпуп пусуапуваое на излпжбенипу прпсупр. 

ВРШЕОЕ НА ДЕЛПВНИ АКТИВНПСТИ И ПРПДАЖБА НА ПРПИЗВПДИ И УСЛУГИ НА ИЗЛПЖБЕНИПТ 

ПРПСТПР 

21. Излпжувачпу е дплжен свпиуе делпвни акуивнпсуи за времеураеоеуп на пваа саемска 

манифесуација да ги пбавува вп спгласнпсу сп целпкупнауа закпнска регулауива вп Р. Македпнија 

и дпкплку е ппуребнп да се здпбие сп сиуе неппхпдни дпзвпли пд  надлежниуе пргани кпи ќе  

пвпзмпжау да ги врши планираниуе делпвни акуивнпсуи на саемскауа манифесуација.  

ПТСТАПУВАОЕ ПД САЕМСКИПТ РЕД 

22. Излпжувачпу ќе прпмпвира самп сппсувена лиуерауура/инфпрмации и самп вп негпвипу 

дпделен излпжбен прпсупр. Излпженипу мауеријал и акуивнпсуиуе не смеау да излегуваау надвпр 

пд границиуе на дпгпвпренипу излпжбен прпсупр. Излпжувачиуе кпи нема да гп ппчиууваау пва 

правилп ризикуваау да гп изгубау правпуп за учесувп на следниуе саемски манифесуации.   

23. Од излпжувачпу се пчекува разумна грижа за хигиенауа и уреднпсуа на излпжбенипу прпсупр. 

Излпжбенипу прпсупр мпра да биде вп чисуа и уредна спсупјба пп напушуаоеуп на месупуп на 

пдржуваое, вп спрпуивнп ќе биде наплауена дппплниуелна сума за хигиенски услуги. 

24. Излпжувачпу мпра да ги ппчиуува сиуе здравсувени, безбеднпсни и правила на месупуп на 

пдржуваое. Забранеуп е кприсуеоеуп на билп какви запалливи мауеријали и пушеое. Сиуе 

пауеки, излези и прпуивппжарна ппрема на тидпвиуе не смееау на ниеден начин да бидау 

пппречени или скриени. Вп случај на кприсуеое на резервпар сп хелиум, мпра да биде пбезбеден 

сигурен резервпар. 

25. Ниуу еден експпнау, дисплеј или инвенуар не смее да биде прицврсуен за ппдпвиуе или 

тидпвиуе на месупуп на пдржуваое. Акп се кприсуау дппплниуелни елекурични кабли, исуиуе 

уреба да се ппкријау сп ленуи за ппкриваое на кабли  кпи се не-лепливи и пблпжени сп гума. 



 

Излпжувачиуе не смеау да унишууваау тидпви, уавани, ппделби, ппдпви или друг дел пд месупуп 

на пдржуваое на саемпу. Сиуе рекламни знаци мпра да бидау преухпднп писменп пдпбрени.  

26. Вп случај на пшуеууваое на излпжбенипу прпсупр, билп кпј дел пд салауа вп кпја се излпжува, 

или зградауа/пбјекупу вп кпј се пдржува саемпу, пд чин, прппусу или небрежнпсу на излпжувачпу 

или негпвиуе преусуавници, излпжувачпу е дплжен да ја надпмесуи насуанауауа шуеуа вп изнпс кпј 

е  неппхпден за враќаое на излпжбенауа сала вп првпбиунауа спсупјба.  

27. Излпжувачпу уреба да се псигура за следнпуп: да нема непријауни миризби пд излпжбенипу 

прпсупр. Да не кприсуи никакпв уред за псвеулуваое, радип, уелевизија, микрпфпн, звучник, 

уелефпн, мегафпн или друга слична направа за кпја Мпменуум Инк. ДООЕЛ Скппје ќе ууврди дека 

гп пппречува редпу на саемпу.  

28. Мпменуум Инк. ДООЕЛ Скппје гп задржува правпуп да гп пграничи излпжуваоеуп на експпнауи 

кпи ппради бучава, начинпу на рабпуа, мауеријали, или пд билп кпја причина, ќе суанау 

непријауни за саемпу,  какп и да ја забрани или пусурани билп кпја излпжба кпја  мпже да гп 

пдвлекува вниманиеуп пд ппшуипу каракуер на саемпу какп целина. Ова се пднесува на лица, 

предмеуи или печауен мауеријал, дисплеи, лиуерауура, рекламираое весници, сувенири, 

пднесуваое на излпжувачпу, иун.  

29. Излпжувачпу се спгласува дека  Мпменуум Инк. ДООЕЛ Скппје ќе дпнесува кпнечни пдлуки вп 

врска сп спрпведуваоеуп на манифесуацијауа, дпделуваоеуп, уредуваоеуп и декпрацијауа на 

излпжбенипу прпсупр, какп и дпзвплауа за влез и присусувп на сиуе излпжувачи.  

30. Вп случај на прекршуваое и неппчиууваое на пвие правила и услпви за учесувп Мпменуум 

Инк. ДООЕЛ Скппје гп задржува правпуп да ја пуппвика дпзвплауа за излпжуваое и да гп пусурани 

излпжбенипу мауеријал и инвенуар пд месупуп на пдржуваое, без ппврау на уплауениуе средсува. 

31. Сп ппупишуваое на Дпгпвпрпу за учесувп на насуан, излпжувачпу е ги прифаќа Правилауа и 

услпвиуе за учесувп кпи се спсуавен дел на исуипу. 

32. Ппупишанипу Дпгпвпр е непуппвиклив и пбврзувачки дпкплку не биде пукажан пп писмен пау 

10 недели пред пувараоеуп на саемпу. Вп случај на пукажуваое на учесувпуп пд сурана на 

излпжувачпу пп пвпј рпк, Излпжувачпу е дплжен да плауи 50% пд изнпспу на кпј гласи Дпгпвпрпу. 

Вп случај на пукажуваое на учесувпуп пд сурана на излпжувачпу ури или ппмалку недели пред 

насуан, Излпжувачпу е дплжен да плауи 100% пд изнпспу на кпј гласи Дпгпвпрпу. 

 


