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ПРЕДМЕТ: Наступ привредника на 61. Међународном сајму технике и техничких 
достигнућа, Београд, Србија, 15-19. мај 2017. године. 

 

Поштовани, 

Обавјештавамо Вас да Привредна комора РС, у сарадњи са 
Спољнотрговинском комором БиХ, организује наступ домаћих привредника на 61. 
Међународном сајму технике и техничких достигнућа у Београду, у периоду од 15-19. 
маја 2017. године. 

Meђунaрoдни сajaм тeхникe и тeхничких дoстигнућa je међу нajзнaчajниjим 
приврeдним и тeхнoлoшким дoгaђajима у Србиjи и jугoистoчнoj Eврoпи, те имa 
изузeтaн утицaj нa будући рaзвoj индустриje у зeмљи и рeгиoну. 

To je трaдициoнaлнo мjeстo (oд 1937.гoдинe) сусрeтa и пoслoвних кoнтaкaтa, 
кoje oмoгућaвa брojним излaгaчимa и пoсjeтиoцимa испуњeњe пoслoвних oчeкивaњa. 
Више информација о сајму можете наћи на интернет страници www.sajam.co.rs.  

Привредна комора Републике Српске на овом догађају планира наступити на 
штанду од 90 квадратних метара, а у преговорима са партнерима обезбјеђена су 
средства за суфинансирање наступа привредника. 

 
На штанду планирано је излагање компанија које задовољавају наведене 

КРИТЕРИЈЕ:  

 Фирма која изражава интерес за учешће послује у сектору металне или 
електро индустрије;  

 Сви одабрани излагачи на штанду ће сносити трошкове:  
o путовања и смјештаја за своје представнике,  
o транспорта и шпедиције експоната,  
o дио трошкова за опремање штанда у исносу од 35 еура по 

квадрату, а у складу са потребном квадратуром,  
o суизлагачку уписнину у износу од 250 еура плус ПДВ Републике 

Србије; 

 Излагачи своје учешће плаћају по основу попуњених пријава и испостављених 
фактура; 

Датум: 12.04.2017. 
Број протокола: 05-02-02-484/17 
Контакт особа: Гордана Вишекруна  
Сектор: Центар за економске односе са 
иностранством и промоцију 
Телефон: 051 222 986 
E-mail: gordanas@komorars.ba   
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 Фирма има искуство у извозним пословима и стратешки је опредјељена за 
извоз;  

 Фирма има адекватан квалитет производа и потребне сертификате (атесте); 

 Предност имају фирме које су активни чланови ПКРС (редовно измирују 
обавезе плаћања чланарине); 

 Фирма је измирила финансијске обавезе проистекле из претходних наступа на 
сајмовима које је организовала ПКРС; 

 Фирма ће осигурати присуство најмање једног представника све вријеме 
трајања сајма.  

 
Како је број фирми које ће наступати на заједничком штанду ограничен, биће 

извршена селекција у складу са наведеним критеријумима.  
 
Позивамо Вас да изразите свој интерес за наступ на сајму попуњавањем 

приложене пријаве. Рок за достављање пријава је 20.04.2017. године. 
Попуњену пријаву учешћа молимо доставите путем факса на број 051 215 565 
или скенирану путем мејл адресе gordanas@komorars.ba.  

 
Осим оних који ће директно наступати на сајму, Привредна комора Републике 

Српске ће омогућити и каталошко и електронско представљање свим 
заинтересованим компанијама.  

За све додатне информације и Ваше пријаве, стојимо Вам на располагању,  
контакт особе у Привредној комори Републике Српске су Јелена Родић и Гордана 
Вишекруна, телефон 051 222 986. 

У нади да ћете бити заинтересовани за нааступ на овом догађају, срдачно Вас 
поздрављам. 

 
С поштовањем, 

                                                                                                      ДИРЕКТОР 
 

др Драгица Ристић с.р. 
                                                                                                                                                         

Прилог:  
- Пријава 
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