Service de la protection et de la sécurité
Sécurité publique

POSTUPAK ZA DOBIJENJE OVLAŠĆENJA ZA ULIČNO MUZICIRANJE U NEŠATELU

Kako bi se obezbedilo skladno funkcionisanje između uličnih umetnika i korisnika našeg grada,
uspostavljeno je nekoliko pravila. Pravila bi trebalo da olakšaju administrativne procedure i na taj način
preduprede eventualne naknadne neugodnosti.

Stoga, ako želite da oživite ulice našeg grada, pozivamo vas da pažljivo pročitate ovaj dokument.
RADNO VREME OD PONEDELJKA DO PETKA:
•

Kontaktirajte Službu za zaštitu i bezbednost telefonom na 032 717 70 70 od PONEDELJKA do PETKA
od 9 do 11 časova. Sastanak povodom dobijanja dozvole za muziciranje u gradu Nešatel održaće se u
Kancelariji za javnu bezbednost, adresa: quai Robert-Comtesse 3, u Nešatelu, na 1. spratu, s južne
strane zgrade, ulaz sa strane jezera.

•

10h do 22h: Muziciranje na 10 dozvoljenih mesta, osim od 12h do 13h30 i od 19h do 20h30, osim
nedeljom i neradnim danima..

OBAVEZNI ADMINISTRATIVNI KORACI KOJE TREBA PREDUZETI PRE MUZICIRANJA:
•

Podnošenje ličnih isprava (lična karta, pasoš itd.);

•

Provera poštovanja zakonskih uslova;

•

Test koji se sastoji od 5 različitih muzičkih tema, svaka u trajanju od najmanje 2 minuta;

•

Kvalitet instrumenata / radno stanje;

•

Uručenje lične dnevne dozvole;

•

Predstavljanje 10 predviđenih mesta u gradu;

VAŽNE ODREDBE KOJE TREBA POŠTOVATI TOKOM MUZICIRANJA:
•

Posedovanje neophodnog ovlašćenja, kako je prethodno navedeno;

•

20 minuta po mestu, najviše 2 puta na istom mestu;

•

Pojačivači zvuka nisu dozvoljeni;

•

Tražiti dozvolu za sviranje ispred terasa i skupljanje novca od upravnika javnih ustanova;

•

Osoba koja je potpisala dozvolu mora je uvek nositi sa sobom i ne sme je ustupati nikome.

www.neuchatelville.ch/musiciensderue
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Služba za zaštitu i bezbednost Kancelarija za javnu bezbednost | Quai Robert-Comtesse 3 | 2000 Neuchâtel | 
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Rue du Bassin - Rue de la Treille
Place des Halles – Rue des Flandres
Place du Coq d’Inde – Ruelle des Chaudronniers
Rue du Trésor – Rue du Château
Place Pury
Rue du Seyon-Place du Grand-Mazel
Place Coquillon-Temple du Bas
Rue de l’Hôpital
Place du Port
Place du Douze-Septembre
Javna bezbednost
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