
 

АГЕНДА РЕГИОНАЛНОГ САЈМА ПРИВРЕДЕ – 2019. ГОД. 
 

Четвртак – 26. септембар 2019. год. 
 

11:00 часова 

Свечано отварање 13. Регионалног сајма привреде 

 

14:00-14:05 часова 

                Oтварање Трибине и поздравна реч организатора трибине                                                      

Раде Ерцег, председавајући Социјално-економског Савета оштине Стара                     

Пазова 

                      

14:05 – 14:20 часова 

„Активности НАЛЕД-а на сузбијању сиве економије за период 2017.-

2019. година“ 

- Иван Радак, шеф јединице за односе са јавношћу у НАЛЕД-у 

 

14:20-14:30 часова 

               „Резултати инспекцијског рада РС на сузбијању рада на црно, у 

периоду 2017.-2019. година“  

- Војин Јондић – в.д.руководилац службе за дуално образовање у 

Привредној комори Србије 

 

  

14:30-14:40 часова 

              „Ефекти примене Закона о инспекцијском надзору у борби сиве 

економије“ 

Мирјана Дамјановић- начелник Одељења за контролу промета, спречавање 

нелојалне конкуренције и заштиту потрошача-Министарство трговине, туризма 

и телекомуникација РС 

14:40-14:50 часова 

                     „Активности и резултати рада групе за сузбијање сиве 

економије,Министартсва трговине, туризма и телекомуникација РС“ 

Драгана Гајић- руководилац групе за сузбијање сиве економије Министарства 

трговине, туризма и телекомуникација РС 



 

 

14:50-15:00 часова 

                  „Активности Уније послодавацау борби против сиве економије у 

протеклом двогодишњем раздобљу“ 

Миљана Стојшић Стојановска- директорица Уније послодаваца Војводине 

 

15:00-15:10 часова 

                    „Деловање синдиката у заштити радника и борби против рада на 

црно“ 

Томислав Стајић – секретар Савеза самосталних синдиката Војводине 

 

15:10-15:30 часова 

                      Дискусија и резиме рада и затварања Јавне трибине 

Раде Ерцег- председавајући СЕС-а општине Стара Пазова 

 

15:30 часова 

                     COCA COLA – понуда пакета сарадње за компаније  

Иван Јанковић, Aндријана Јанићијевић и Ања Балаћ- менаџер за развој нових 

канала продаје 

                      

 

 

 

 

 



 

 

Петак – 27. септембар 2019. год. 
 

10:00 – 10:45 часова 

Презентација “Афричка куга свиња- превентивне и биосигурносне 

мере“ 

Др Јасна Проданов Радуловић- научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ 

 

 

11:00 – 13:00 часова 

Сајам запошљавања  

 

 

13:30 часова 

                     COCA COLA – понуда пакета сарадње за компаније  

Иван Јанковић, Aндријана Јанићијевић и Ања Балаћ- менаџер за развој нових 

канала продаје 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сајам је за посетиоце отворен у периоду од 10 до 19 часова 

*Агенда је подложна променама 


