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Диван је привредни Срем!

Каталог излагача и учесника
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Добродошли у Нову Пазову, 
на 12. Регионални сајам привреде

Нова Пазова - 27. и 28. септембар 2018. године
Развој приватног предузетништва у општини Стара Пазова је традиција дуга више од половине века.  Протеклих 
деценија, поменута традиција давала је снажан мотив малој привреди, која је у све конкурентнијем привредном 
окружењу, подстакла и компаније великих светских брендова да своје пословне операције сместе у једној од 
привредно најперспективнијих општина у Републици Србији.

Регионални сајам привреде у општини Стара Пазова брзо је препознат као једно од значајних места спајања 
најразличитијих бранши са територије Србије и шире, могућност да се представе разноврсни излагачки 
програми на једном месту.

Општина Стара Пазова и Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Сремског управног округа, 
и ове године заједничким снагама обезбедиће квалитетан пословни догађај, добру сајамску атмосферу, 
простор и могућност за представљање, упознавање и стручне контакте за предузетнике из Србије и из држава 
у окружењу.

Циљ Регионалног сајма привреде јесте упознавање са новим занатима и вештинама који су у складу са 
данашњим временом и технологијама, што отвара могућност да се наше привредно окружење осавремени, а 
самим тим повећа учешће наших предузетника на све већем и захтевнијем тржишту.

Овогодишњи Сајам привреде окупиће више од 100 излагача међу којима ће поред привредника из наше земље, 
прилику имати да се представе и излагачи из држава у окружењу.

Посетиоцима ће се представити привредници из области металне и пластичне галантерије, прераде дрвета, 
хемијске индустрије, ИТ опреме, грађевинарства, текстила, обуће, прехрамбене индустрије, механизације, 
пољопривреде, туризма и угоститељства, а излагачки програм ће допунити и пратеће манифестације попут 
сусрета привредника, разних презентација, Сајма запошљавања, промоција, дегустација итд.

ДОБРОДОШЛИ НА  РЕГИОНАЛНИ САЈАМ ПРИВРЕДЕ!
ДИВАН ЈЕ ПРИВРЕДНИ СРЕМ!
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Привредни сајмови се промовишу као средства економског развоја и  одржавају се на 
редовној основи, на готово свим тржиштима привлачећи компаније из различитих региона.  
Модерни привредни сајмови прате традицију европских сајмова из касног средњег века, у 
ери меркантилног капитализма. У овом раздобљу, произвођачи и занатлије су посећивали 
градове како би продали и изложили своје производе. Крајем XVIII века, индустријске изложбе 
у Европи и Америци постају све учесталије осликавајући тако технолошку динамичност 
Индустријске револуције. Концепт годишњег привредног сајма добија на значају у свим 
индустријским гранама, ширећи се из европских произвођачких центара, у Северну Америку 
и остатак света.
Регионални сајам привреде у Новој Пазови је изложба која се организује са циљем да 
компаније из појединих индустријских грана изложе и представе своје најновије производе 
и услуге, сретну се са потенцијалним партнерима и купцима, увиде активности конкурената и 
да проуче нове тржишне трендове и шансе.
Због чињенице да су свака четири од пет посетиоца привредног сајма потенцијални купци или будући пословни 
партнери, привредници оправдано проналазе интерес у наступу на овако организованим догађањима.
Привредна комора Србије и општина Стара Пазова организацијом сајма и својим заједничким деловањем желе 
да допринесу додатном оснаживању, развијености и конкурентности привреде Срема као целине.
Предраг Мујкић
Директор ПКС - Регионална привредна комора Сремског управног округа

Већ 12. годину заредом истрајавамо у идеји да oпштина Стара Пазова на два дана 
постане центар привредних дешавања, захваљујући великом труду који улажемо заједно 
са нашим привредницима. Традиција организовања ове привредне манифестације са 
богатим излагачким и пратећим програмом привлачи све већу пажњу јавности, а код 
привредника и посетиоца изазива позитивне реакције, које поткрепљујемо све већим 
бројем учесника. 
Сваке године наша Општина постаје место где се састаје велики број пословних људи, где 
се иницирају нова значајна пословна партнерства, где велики број незапослених лица,  
захваљујући Сајму запошљавања, проналази посао. Прошле године смо имали више 
од 120 излагача из земље, али и из иностранства. Поносни смо на епитет привредно 
снажне Општине, који смо дуго градили, а који нам је припао захваљујући одличној пословној клими, 
повољном окружењу за започињање и развој пословања, што и јесу најважнији циљеви наше локалне 
стратегије. Данас у нашој Општини послује преко 1000 привредних друштава и око 3000 предузетничких 
радњи. Пружајући на овај начин подршку привреди и привредницима, ми улажемо у светлу будућност, јер 
су развијена привреда и велики број предузећа гарант запошљавања младих људи, заснивања њихових 
породица, темељ још боље, лепше и прогресивније Општине, која је пре свега наш дом. 
Надам се да ће Регионални сајам привреде, и у годинама пред нама, наставити да окупља најбоље и 
најуспешније представнике привреде, те да ће Стара Пазова и даље бити тачка на мапи, где се сусрећу 
привредници из Србије, региона и Европе.

Председник општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић



4

Техногама д.о.о. 
Компресорска техника је извор сваке производње. Сремски округ, посебно 
општина Стара Пазова, деценијама уназад су познати као индустријски центар.
У општини Стара Пазова, поред мноштва малих привредника, своје производње 
су засновале и многе стране компаније – гигантски произвођачи делова за ауто-
индустрију, пластичне амбалаже, пумпи, металних производа и др.
Техногама је, као најпоузданији и најпрофесионалнији партнер, већ великом 
броју привредних субјеката у Србији, за посетиоце овог сајма спремила оптимална решења на 
пољу компресорске технике, скројена по мери сваког конзумента компримованог ваздуха, од микро 
предузетничких радњица до веома захтевних корисника компримованог ваздуха.
У складу са светским трендом у повећању енергетске ефикасности и смањењу трошкова експлоатације 
компресора и опреме за третман компримованог ваздуха, Техногама ће на предстојећем сајму привреде 
у Новој Пазови, предочити корисна решења у циљу подизања ефикасности компресорске технике у 
погонима и указати на могуће уштеде.
Техногама доо Шимановци је заступник реномираних произвођача опреме за производњу и третман 
компримованог ваздуха.

Дечка бб, 22310 Шимановци 063 545 410 www.tehnogama.com

AБ Софт д.о.о.
Са двадесет и пет година искуства и тимом од 50 стручњака АБ Софт 
је своје софтверско решење имплентирао у преко 2.000 предузећа. 
АБ Софт непрестано је посвећен развоју софтвера и његовој што 
ефикаснијој примени у свакодневном раду. Софтвер покрива најшири 
опсег делатности пружајући корисницима целокупан увид у пословање, 
без обзира да ли се ради о трговини, производњи или услугама. Изузетно велика база активних 
инсталацијa је непресушни извор нових искустава и идеја које се, баш као и законске промене, 
имплементирају у софтвер и то је онај пресудни квалитет због кога је АБ Софт ERP препознат 
као динамичан и модеран пословно-информациони систем увек спреман да одговори захтевима 
савременог пословања.
Искуство од четврт века, брижљиво одабрана и реализована архитектура софтвера, тим програмера 
и консултаната спремних да одговоре на сваки изазов су разлози због којих је преко 2000 домаћих 
и иностраних предузећа поклонило поверење АБ Софт-у. Данас овај ERP покрива све најзначајније 
привредне делатности, а до оптималног и софтверског решења за сваког клијента брзо и ефикасно 
се долази интеграцијом преко 30 модула који чине овај програмски пакет. 
АБ Софт је одувек посвећивао пажњу светским трендовима у развоју пословног софтвера, баш као и 
брзој реакцији на све законске промене у земљама где је доступан. Тако је АБ Софт данас интегрисани 
систем који укључује десктоп, мобилне и ERP клијентске апликације, а подједнако добро ради без 
обзира да ли се одлучите да га користите са инсталацијом на сопственом хардверу или Cloud-u.

Господара Вучића 21, 11000 Београд 011 3811 500 www.absoft.rs



Top Teh machinery d.o.o.
Компанија Топ Тех д.о.о основана је 2005. године са циљем 
побољшања понуда за сервисне услуге за машине Demag 
Ergotech. Бави се продајом индустријских машина и опреме, 
аутоматизацијом производног процеса и сервисирањем. 
Наши клијенти су успешне компаније које су добављачи 
производа за аутомобилску индустрију, белу технику, 
индустрију амбалаже и медицину. Ова компанија покрива подручје бивше Југославије, а да би своје 
услуге приближили тржишту, 2010. године отворено је представништво на територији Србије.
У нашем продајном и сервисном портфолиу налазе се:
Demag – машине за бризгање предмета од пластичних маса
Wemo – линеарни роботи и комплетна решења за аутоматизацију производње
Vismec – сушење и транспорт гранулата
Sella – температурни контролери
Transitec – транспорт прашкастих материјала
Dyna Purge – материјали за чишћење јединица за пластифицирање
Movacolor – волуметријски и гравиметријски уређаји за дозирање боја и адитива
Fipa – вакумска технологија, роботске руке и вакумске хватаљке (гумице)
Frigel – напредни системи за хлађење производног процеса
Muller Maschinen – млинови врхунског квалитета и шредери погодни за све апликације

Карађорђева 6, 32300 Горњи Милановац 060 160 89 71 www.topteh.si

ЈКП Топлана Стара Пазова
Одлуком Скупштине општине Стара Пазова 2015. године 
основано је Јавно комунално предузеће „Топлана Стара 
Пазова“ Стара Пазова, ради обављања делатности од 
општег интереса – комуналне делатности производње и 
дистрибуције топлотне енергије на територији општине Стара 
Пазова, грађанима, правним лицима и јавним установама, 
корисницима услуге даљинског грејања.

Светосавска 11, 22300 Стара Пазова 022 315 564 www.toplanapazova.rs
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ИИБ д.о.о.
Друштво за информатички инжењеринг ИИБ је основано 
11.5.1990. године и запошљава тридесетак стално запослених и 
више спољних сарадника. Специјализовано је за производњу и 
увођење пословних информационих система по мери корисника. 
Успешно увођење најмодернијих информационих технологија 
омогућава више од 28 година искуства пословања на локалном и 
регионалним тржиштима.
ИИБ, са својим партнерима, се бави изградњом и одржавањем пословних информационих система 
у производњи и промету роба и услуга. Између осталог ми вам омогућавамо да сагледате потребе за 
успостављањем савремених пословних информационих система, а ако сте то већ учинили помоћи ћемо 
вам у дефинисању информационих захтева, заједнички ћемо одабрати савремена софтверска решења, 
рачунаре, опрему и припремити мрежну инфраструктуру, упутићемо вас како да остварите очекивано. 
На крају ако желите услугу по принципу „кључ у руке“ испоручићемо вам и пустити у употребу пословни 
информациони систем заснован на фамилији наших производа УПИС. 

Шумадијски трг 6А, 11000 Београд 011 355 60 84 www.iib.rs

ЈКП “Чистоћа”
Јавно комунално предузеће “Чистоћа” је 
основано 1966. године, а у тренутном саставу 
послује од 1994. године када је одлуком 
општинског већа извршена деоба “Чистоће” и 
“Водовода и каналицације”. Основна делатност 
ЈКП “Чистоћа” је изношење и депоновање смећа.  
Поред основне делатности “Чистоћа” се бави и:
- чишћењем, уређењем, одржавањем насеља, паркова 
и зелених површина,
- уређењем и одржавањем гробља
- продајом погребне опреме и осталих погребних услуга,
- одржавањем и издавањем у закуп пијачних тезги,
- осталих непоменутих услуга које су у вези са основном делатношћу.

Змај Јовина бб, 22300 Стара Пазова 022 310 150 www.cistocasp.rs
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Тошина кућа
Етно домаћинство “Тошина кућа” (Tosa’s House), 
налази се у Срему, село Јарак.  На породичном 
имању Тошина кућа, старом преко 200 година, 
породица Будимира Петровића већ 18 година 
успешно води, како домаће тако и госте из 
иностранства, на јединствен пут кроз време 
и векове. Организујемо све врсте прослава, 
организованих екскурзија, групних посета, тим 
буилдинге. Сала је капацитета до 250 гостију. Гостима је омогућен и обилазак домаћинства, 
које се простире на 5.600м2.

Школска 16, 22426 Јарак 063 1132 355 www.tosashouse.rs

Husqvarna d.o.o.

Бановачка 60, 22300 Стара Пазова 022 366 300 www.husqvarna.com/rs

Husqvarna је водећи глобални бренд за уређење простора на 
отвореном - за шуму, парк и башту. Овај шведски бренд из града 
Хускварна, са историјом дугом готово 330 година, познат је по 
широком асортиману производа међу којима су: моторне тестере, 
тримери, моторне косе, рајдери, трактори, косачице, перачи под 
притиском, али и по оригиналној опреми и резервним деловима, 
који уређајима продужавају радни век. 
Снажни, издржљиви и квалитетни Husqvarna производи, помоћу 
којих корисници раде брже, једноставније и безбедније, доступни 
су у више од 100 земаља и у преко 25.000 Хусqварна овлашћених 
дилерских радњи широм света.
Фирма Валхалл д.о.о. са седиштем у Старој Пазови, генерални је увозник и дистрибутер 
Хусqварна производа у Србији - списак овлашћених радњи и сервиса у нашој земљи доступан 
је на: www.husqvarna.com/rs/pretrazivac-prodavaca.
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Quince M&D PR Dejan Ljubojević
КОЛИКО ВОЋА!
То нам је прво пало на памет када смо погледали џакове дуња 
набраних у нашем воћњаку. Тако то бива када градска деца 
побегну у природу и одлуче да се баве пољопривредом. Иако 
мислиш да знаш, суштински не знаш шта је сто стабала или 
двеста килограма дуње. Не знаш - док не видиш. Осећања су била помешана, мало се плашиш 
мало си пресрећан, па такав си какав си тераш даље. Такви смо посадили дуњу, такви смо и 
направили прву ракију од дуње. А такви смо и наставили даље, са џемом од дуња, слатким од 
дуња са орасима, са компотом од дуња, а онда и са нашим домаћим џемом од кајсије. Учили 
смо од врхунских стручњака. Не знамо све, учимо и даље, али оно што сигурно знамо то је да 
нам је најважније да ставимо што је више могуће воћа у све своје производе. 
И зато се цела ова наша прича и зове КОЛИКО ВОЋА. Ми се питамо колико максимално воћа 
може да иде у теглу нашег џема, колико воћа може у литар ракије? А људи око нас коментаришу 
- ау колико воћа сте ставили! И ми се некада изненадимо јер све радимо ручно, па ако ћемо 
искрено, некада нам буде и превише. Али, ако си у граду годинама сањао да имаш своје имање 
и да гајиш дуњу, и да правише џемове, ракије и шта ти душа иште, е па онда сада када ти се сан 
остварио – ћути и уживај!
И ћутимо, уживамо, и правимо КОЛИКО ВОЋА можемо.

Цара Лазара 39, 22307 Сурдук 022 2371 408 www.koliko.rs

Центар за заштиту и безбедност

Светосавска 14/б/26, 22304 Нови Бановци 069 627 686 zibcentar@gmail.com

Центар за заштиту и безбедност је невладина организација основана са циљем 
да промовише безбедност и здравље на раду, заштиту од пожара, безбедност 
саобраћаја и заштиту животне средине као значајне компоненте пословања и 
живота сваког послодавца и појединца.
Центар реализује истраживачке пројекте, врши анализе тржишта пословања, 
реализује кампање и обуке, врши промоције и друге превентивне послове 
са циљем јачања свести о значају квалитетног пословања и вођења бриге у 
различитим облицима заштите и безбедности.
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Бранка Бурсаћ Врањеш ПР Консултантске услуге Нови Бановци

Светосавска 14/б/26, 22304 Нови Бановци 069 627 688 www.konsaltingnb.co.rs

Бранка Бурсаћ Врањеш ПР, Консултантске услуге Нови Бановци, је 
фирма чија основна делатност је пружање консултантских услуга 
из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара, 
безбедности саобраћаја, безбедности у ванредним ситуацијама, 
вештачења и пројектовања.
Поседујемо лиценцу за вршење послова одговорног лица за 
безбедност и здравље на раду издату од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања и лиценцу за вршење послова референтуре заштите од пожара издату од стране 
МУП-а. Такође, поседујемо и лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије за област 
пројектовања и извођења радова.
Привредницима пружамо следеће услуге: 
 • израда акта о процени ризика, 
 • вођење комплетне нормативне документације из области БЗНР-а и обуке запослених, 
 • пружање услуга референта за БЗНР и ЗОП,
 • израда нормативне документације из области заштите од пожара и вршење обуке запослених, 
 • организација прегледа ПП апарата, хидранске мреже и других инсталација, 
 • пројектовање и обука из области безбедности саобраћаја и ванредних ситуација,
 • вршење стручног надзора из области постављања саобраћајне сигнализације, 
 • сарадњу са стручним и научним организацијама институцијама и др. 
Наша визија је да спречимо настанак нежељених последица код пословања привредника што можемо 
остварити искључиво квалитетним, стручним и посвећеним радом у сегменту безбедности.

ЈКП Водовод и канализација, Стара Пазова
Водовод Старе Пазове успешно доводи воду 
корисницима од 1994.  године. Јавно комунално 
предузеће “Водовод и канализација” је  формирано 
деобом бившег ЈКП “Чистоћа” на два јавна предузећа 
Одлуком Општинског већа број 011-40/94-1 од 
01.08.1994. године.
Основна делатност ЈП “Водовод и канализација” је црпљење и дистрибуција воде за пиће и 
друге потребе корисника на општини Стара Пазова, као и одвођење отпадних вода, и одржавање 
водоводних и канализационих објеката и мреже.

Бранка Радичевића бр. 2
22300 Стара Пазова 022 310 680 www.vodovodpazova.rs
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ПСС Сремска Митровица д.о.о.
Пољопривредна стручна служба ``Сремска Митровица`` д.о.о. 
са различитим облицима организовања ради на уређењу 
пољопривреде у Срему пуних 64 године. Саветодавна служба 
ПСС Сремска Митровица обухвата четири општине: Сремска 
Митровица, Шид, Пећинци и Стара Пазова са 69 насењених 
места на 153.000 ха обрадиве површине. Сетвена структура 
по општинама је слична и најчешће се гаје стрна жита, кукуруз, 
уљане културе, крмно биље, шећерна репа, дуван и поврће.
Производња воћа и винове лозе постаје све интересантнија 
на падинама Фрушке горе дела територије коју покрива наша 
стручна служба.
Основни облици делатности су: Пољопривредна саветодавна служба, фитосанитарна лабораторија, 
семенска лабораторија, педолошка лабораторија, контрола производње семенских усева, научно-
истраживачки рад и Прогнозно-извештајна служба.

Светог Димитрија 22, 
22000 Сремска Митровица 022 625 278 suviczarko@psssm.co.rs

Tримо Инжењеринг д.о.о.

Ново Насеље 9, 22310 Шимановци 022 480 100 www.trimo.rs

Тримо Инжењеринг д.о.о. је компанија која је основана 2002. године у Србији, 
као део интернационалне Тримо групе која успешно послује на више од 
педесет тржишта света и директно је присутна у 30 земаља Европе.
Тримо Инжењеринг д.о.о. је једна од водећих компанија у области производње 
фасадних и кровних панела са испуном од минералне вуне и испуном од 
тврде полиуретанске пене (ПИР и ПУР).
Наша решења обухватају:
- Ватроотпорне кровне и фасадне панеле са испуном од минералне вуне и 
испуном од модификоване полиуретанске пене - ПИР
- Кровне и фасадне панеле са испуном од тврде полиуретанске пене – ПУР
Тримотерм ФТВ ватроотпорни панели се користе за широк спектар спољних фасадних облога, 
унутрашњих преградних зидова, пожарних зидова и плафона за комерцијалне, индустријске и друге 
типове грађевина.
Због високе отпорности на пожар, одличне топлотне и звучне изолације, Тримотерм панели се 
могу користити у најзахтевнијим окружењима као што су објекти за производњу енергије и разни 
производни погони и складишта.
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Монопласт д.о.о.

Пилота Зорана Латковића 19, 22330 Нова Пазова 022 329 523 www.monoplast.rs

Предузеће “Монопласт” д.о.о је основано 01.02.1994. 
године, са седиштем у Новој Пазови улица Пилота Зорана 
Латковића број 19. Првобитна занатска радња Графико 
прераста у Монопласт д.о.о., предузеће специјализовано 
за производњу, штампу и продају полиетиленске (П.Е.) 
амбалаже (најлон кеса и џакова).
Радимо на најсавременијим машинама, које обезбедјују висок квалитет финалног производа. 
Капацитети производње су релативно велики, што значи да ће Ваша поруџбина бити обрађена 
брзо, ефикасно и финални производ - Вашу кесу, можете добити у најкраћем временском 
року.

Пољопривредно газдинство Вера Фитош

Владимир Хурбана 84, 22300 Стара Пазова 022 314 201 miroslavfitos40@gmail.com

Сликање

Tradeunique

Карађорђева 89, 11000 Београд 011 7611 999 www.tradeunique.com

Tradeunique holding и њене чланице су преко 
20. година присутне на светском тржишту 
дизајна, архитектуре и грађевинарства. Вршимо 
пословање као инвеститори, ко-инвеститори, 
дизајнери и главни предузимачи. Градимо нове 
објекте, ремоделирамо, обнављамо постојеће 
објекте икључујићи и споменике. Гарантујемо 
успешну имплементацију пројеката свих врста по 
систему “кључ у руке”.
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Анмис д.о.о. 
Анмис доо је компанија, која је генерални заступник фирме Салвана. 
Компанија је кренула са радом 2017. године и њено седиште налази 
се у Добановцима. Анмис у сарадњи са Салваном нуди иновативна 
решења за успешне концепте хране. Ми смо тамо где год је здрава 
исхрана животиња у земљи. Да ли за анализу проблема или анализу 
потреба - САЛВАНА помаже у речима и делима.

Житна 15, 11272 Добановци 011 846 5842 anmis.salvana@gmail.com

Иновативни кластер Панонска пчела
Иновативни кластер “Панонска пчела” из Новог Сада, основан је 2014. 
године уз подршку средстава из IPA фонда Европске Уније са циљем 
да повезивањем науке и пчеларства унапреди пчеларску производњу 
како би постала конкурентнија на домаћем и страном тржишту. 
Кластер је члан Радне групе за поглавља 11,12,13 и 27 Европског 
конвента, што му даје прилику да веома активно учествује у процесу 
хармонизације нашег и законодавства ЕУ. Рад у тој РГ омогућава да 
кластер благовремено пчеларе обавести о променама које очекују 
пчеларе у процесу приближавања чланства у ЕУ. Истакли би актуелни 
позив за 2. Међународну сензорну оцену квалитета меда јединствену у региону. Квалитет свих 
прехрамбених производа па тиме и меда треба стално потврђивати кроз научне методе као 
што је сензорна и хемијска провера. Позивамо све пчеларе да са нашег сајта прочитају позив 
и правилник и узму учешће са својим узорцима меда на овој оцени.

Трг Марије Трандафил 14
21 000 Нови Сад 021 270 1543 klasterpanonskapcela@gmail.com

Општинско удружење пчелара “Јединство“ Стара Пазова

Владимира Хурбана 152, 22300 Стара Пазова 066 312 536 z.kojadinovic@yahoo.com

Пчеларство
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Институт за економику пољопривреде
Институт за економику пољопривреде основан је одлуком Владе ФНРЈ, 
августа 1949. године. Током свог постојања, као једна од најстаријих и 
најугледнијих научноистраживачких организација у сектору пољопривреде у 
земљи, континуирано је пратио економске проблеме аграра, анализирајући 
их и дајући предлоге за успешан развој овог важног сектора националне 
економије. У почетку, највећи део активности Института односио се на 
послове реализоване за потребе тадашњег Савета за пољопривреду, а 
потом се успоставља сарадња са задругама и комбинатима и отпочиње 
интензиван теренски и научноистраживачки рад.
Више од 650 пројеката реализовано је у Институту током 66 година научно-
истраживачког рада у већем броју области истраживања на макро и микро 
економском нивоу.

Волгина 15, 11000 Београд 011 697 2858 www.iep.bg.ac.rs

BEXEXPRESS Šabac d.o.o.
Курирска служба BEXEXPRESS основана је 2010. године и у 
кратком временском року заузела је једно од водећих места на 
поштанском тржишту Србије. Поседујемо више од 500 доставних 
возила, а наши курири свакодневно испоруче преко 30. 000 пакета 
широм земље. Најсавременији програми за праћење пошиљки и 
највећа дистрибутивна мрежа у Србији, коју  чине 21 пословница и 
12 пакет схопова, доприносе константном развоју предузећа, које 
се позиционирало као најбрже растућа фирма у области услуга 
пакетне доставе.

Kраља Милутина 146, 15000 Шабац 015 340 340 www.bex.rs

Удружење активних жена
Цара Душана 1, 22330 Нова Пазова 064 567 6021 aktivženanovapazova@gmail.com
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Poly d.o.o.
Предузеће “ПОЛY” Доо основано је 1989.г. као породична 
фирма као Самостална Занатска Радња. Рад је започео 
у породичној кући са 3 производа и са скромним 
капацитетом.
Данас “ПОЛY” има скоро сто производа у различитим 
паковањима како за широку потрошњу тако и наменске 
производе. Током година “ПОЛY” је из СЗР прерастао у 
ДОО са проширеним капацитетима и  новим погоном . Уведен је стандард ИСО 9001-2015. 
те су  постављене основе за даљи развој и напредак.
“ПОЛY” је и данас породична фирма и послује на том принципу. Константно води бригу о 
проширењу и унапређењу свог производног асортимана као и о задовољству својих купаца 
и то је правац у коме ћемо наставити да се развијамо.

Матије Гупца 29, 22240 Шид 022 715 590 www.poly.rs

Mecafor Products d.o.o.
La Fonte Ardennaise група броји радну снагу од 1.200 људи 
и убрзано расте. Брзо смо осетили потребу да се базирамо 
у земље у развоју као што је Србија, која има идеалну 
индустријску локацију у срцу Централне Европе.

Нова производна јединица испуњава потребе и захтеве главних наручилаца већ базираних у 
региону.

Почевши са радом у 2008. години, Mecafor пословање узима нову димензију са инаугурацијом 
нове фабрике у Кикинди од 5000m2 20-ог октобра 2016. године. Кикинда има велики индустријски 
потенцијал, лоцирана северно од главног града Београда и близу границе са Мађарском.

Овај стратешки постављен избор је логични наставак политике пословања La Fonte Ardennaise 
који ће омогућити да компанија пружи још већу подршку својим купцима у њиховој мисији за 
развојем.

Вука Караџића 70, 23300 Кикинда 0230 315 037 www.lfa-group.com
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СКУД “Х. Ј.Чмелик“ Удружење Пазовачких жена
Словачко културно уметничко друштво Херој Јанко Чмелик из Старе 
Пазове има дугу историју. Историју деловања бележи још од 1948. 
године.

Ћирила и Методија 11, 22300 Стара Пазова 022 310 676 skushjc96@gmail.com

ПГ Жигон
Жигон је породични посао где се бавимо узгојем малине и производњом 
домаћих производа од дуње. Наше малине су сорте Виламет, узгајамо их 
на 1100м надморске висине у селу Висока, ариљски округ, на обронцима 
планине Златибор. По традиционалној рецептури производимо намазе 
од малине са различитим укусима - чоколада, ванила, цимет и ликер од 
малине. У нашим производима нећете наћи ароме, адитиве нити друге 
хемијске суплементе. Наше намази су знатно квалитетнији од џема, јер 
се мање кувају па тако и све нутритивне вредности воћа се задржавају. 
Зрнца од малине остају у намазу, а мало ређа густина му дозвољава ширу 
употребу. Такође, наши намази садрже веома малу количину шећера у себи 
а ликер је производ који има уравнотежен однос малине, шећера и алкохола.

Школска 7/а, 22305 Стари Бановци 060 353 00 97 gazdinstvozigon@gmail.com

ПКС РПК Jужнобачког 
управног округа

Народног фронта 10, 21000 Нови Сад 021 480 20 88 www.rpkns.com
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Развојни фонд Војводине д.о.о.
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о Нови Сад 
је основан на основу Закона о развојном фонду Аутономне 
покрајине Војводине и Закона о привредним друштвима. 
Регистрован је у форми друштва са ограниченом одговорношћу 
у Агенцији за привредне регистре дана 11.02.2013. године, а 
отпочео је са радом 08.04.2013. године. 
Развојни фонд је основан као правно лице чије су делатности: 
  Oдобравање кредита
 • Tрговина хартијама од вредности
 • Стицање акција и удела на основу правних послова, укључујући и конверзију    
 потраживања
 • Друге послове, у складу са законом

Бул. Цара Лазара 7а, 21000 Нови Сад 021 450 046 www.rfapv.rs

ПГ Милан Ђумић
Производња и прерада меса, топљење чварака.

Мала 3, 22307 Сурдук 022 2371 412 djumicsurduk@gmail.com

Домаћинство Драгишић
Производња сокова и зимнице.

Владимира Роловића 9 , 22330 Нова Пазова 062 509 599 ddraga@ptt.rs

ПГ Горјановић-Бабин
Пчеларство

Бранка Радичевића 96, 22300 Стара Пазова 061 7007 114
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Auto market group d.o.o.
Auto market group d.o.o. , Шабац је компетентан и 
поуздан партнер у свим пословима везаним за ваш 
аутомобил. Овлашћени је продавац и сервисер нових 
Форд возила. Послује у склопу ауто куће Holiday, која 
се више од 20 година бави увозом и продајом половних 
аутомобила.
Захваљујући потписаним уговорима са лизинг 
кућама, обезбедили смо финансирање без учешћа и одложено плаћање ПДВ-а (у случају 
куповине теретног возила) до 90 дана. У понуди су и теретна Н1 возила, са 4 места за седење 
(најпродаванији модел у том сегменту – Ford Cougar). 
Ваше старо возило, без обзира на марку и тип, може бити замењено уз доплату за ново или 
новије возило из наше понуде. Након бесплатног прегледа вашег возила дефинишемо откупне 
вредности и за толико умањујемо цену купљеног возила.
У склопу фирме, осим сектора продаје нових и половних путничких и лаких комерцијалних 
возила послује и овлашћени аутомеханичарски сервис, технички преглед, лимарско-фарбарска 
радионица, вулканизер и реглажа трапа. Поседујемо дијагностичке уређаје најновије генерације 
и све алате и апарате потребне за функционисање сервиса и радионице. Запошљавамо тим 
дугогодишњих радника са великим искуством. Велики капацитет сервиса и добра организација 
омогућавају нам да за хитне интервенције можемо примити возило у сваком тренутку.
Стечено искуство у овом послу гарантује квалитет у пословању. 
Препоруке наших купаца мотивишу нас дуги низ година да се константно модернизујемо и 
усавршавамо како би одговорили на све захтеве тржишта и времена у којем послујемо.

Обилазни пут бб, 15000 Шабац 015 716 01 00 www.fordsabac.rs

ПГ Дејан Оцокољић
Производња домаће тестенине

Шуме Рашчићи бб, 32350 Ивањица 032 651 299 ocokоljicmarina1987@gmail.com
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ОШ “Симеон Араницки”
ОШ “Симеон Араницки” почиње са радом 1. септембра 2009. године. 
Број ученика који похађају наставу сваке године се повећавао и тако 
је од 378 ђака школа дошла до 509. Значајан корак у унапређењу 
школског живота запослени у школи су направили одмах по отварању 
врата школе укључивши се у УНИЦЕФ-ов пројекат “Школа без насиља”. 
Едукацијом наставног кадра, школа је осмислила и применила протокол 
о насиљу који обезбеђује сигурну средину за све ученике без обзира на 
пол, националност или верску припадност.
Од 13. децембрa 2012. године школа поседује сертификат УНИЦЕФ-а, 
којим постаје једна од 165 школа у Србији која посебну пажњу усмерава 
на заштиту деце, на њихову слободу и равноправност у школи и ван ње.
Од почетка 2009. године школа развија еколошке идеје и прикључује се пројекту “За чистије и 
зеленије школе у Војводини”. Развој еколошких идеја довео је до укључења у пројекат Европске 
уније “Еко школе”, и званично је добијен уз симболичну предају зелене заставе.

Бошка Бухе бб, 22300 Стара Пазова 022 363 200 www.simeonaranicki.edu.rs

Solfins 3D kompanija

Лазаревачка 1, 11000 Београд 011 3692 495 www.solfins.com

Solfins 3D компанија нуди консултантске услуге 
из области развоја производа и производних 
технологија, CAD/CAM софтверска решења, услуге 
машинског пројектовања, решења за реверзни 
инжењеринг и 3D штампу.

Пољопривредно газдинство Лазовић Радисав
Светозара Милетића 33, Белегиш 063 102 15 20 lazovicrade51@gmail.com
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СР “Барнак”
Самостална радња “БАРНАК” је основана још давне 1994. године. 
Првенствено се бавила производњом разноразних бризганих предмета од 
пластичне масе (чепови, типлови, обујмице, носачи полица, обележивачи 
датума...), као и разним производима од текстила (привесци, несесери, 
перeтонице...).
01.09.2004. године долази до реорганизације радње и у потпуности 
се радња посвећује изради пластичних уградних делова за металну 
галантерију, међу којима водећу улогу и даље задржавају пластични 
чепови за металне цеви. Од старог производног програма, сем пластичних 
чепова, наставља се још и са производњом ситних пластичних предмета 
намењених папирној индустрији (обележивачи датума за календаре, 
пластичне ручке за картонске кутије, носачи заставице...).
01.09.2010. године радња почиње са производњом новије унапређене 
генерације (ПНГ) пластичних чепова, што ју је учинило јединственом и препознатљивом на домаћем тржишту.
05.08.2011. године, је признат патент за ПНГ серију пластичних чепова под називом ПЛАСТИЧНИ ЧЕП ЗА КРАЈ 
МЕТАЛНЕ ЦЕВИ. Признато право уписано је под бројем 1220 У, са правом првенства од 12.07.2010. г. Ово је био 
само још један доказ у низу, да смо први, да смо најбољи и да смо за корак испред свих осталих. 

Јанка Јесенског 9, 22300 Стара Пазова 022 314 594 www.barnak.co.rs

Novak Company
УРБАН КОВО с.р.о. је Чешка компанија која се бави 
производњом пољопривредних машина и машина за сечење 
дрва. Више од 50% машина које компанија произведе се 
извози у преко 20 земаља широм Европе, САД и Канаду. Све 
се прави у Чешкој, сама компанија користи своје машине 
зато се и труде да машине буду што ефикасније и да увек 
функционишу како треба.
УРБАН сецкалице за дрво ће Вас импресионирати својом 
снагом и способношћу за обраду тешког дрвета пречника 
и до 120мм (зависно од врсте машине и тврдоће дрвета). 
УРБАН машине праве мале цепанице од грана, тањег стабла и 
отпадног дрвета. Гране и отпадно дрво (летве, даске) се врло 
брзо могу претворити у одлично гориво за Ваше грејање. Можете да одаберете машине које 
покреће трактор, бензински мотор, излаз исеченог дрвета у мање вреће, велике вреће.. Избор 
је на вама. 

Герберових 91, 21220 Бечеј 062 206 093 novakcompanya@gmail.com
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ПГ Јелена Пековић
Бавимо се производњом воћа на нашем газдинству , као и 
прерадом и продајом , сокова , џемова , ликера и воћних вина .
Производи су израђени по старим рецептурама прилагођени 
савременим трендовима .
Изузетно водимо рачуна о квалитету .
Цене су нам прихватљиве , а промотери љубазни и пријатни у 
комуникацији .
Омогућили смо и дегустацију наших производа .

Поцеринска 2/в, 11460 Барајево 011 8302 343 farmapekovic@gmail.com

Институт Михајло Пупин д.о.о.

Волгина 15, 11060 Београд 011 6774 236 www.pupin.rs

Научноистраживачки профил Института ‘’Михајло Пупин’’ чини синтеза 
научног и експертског знања у широком спектру области као што 
су: електроника, аутоматика, процесно управљање, рачунарство, 
телекомуникације, дигитална обрада сигнала, информациони системи, 
софтверско инжењерство и роботика.
Институт је 100% у државном власништву, а своје приходе у највећем 
проценту (90-95%) остварује продајом производа и услуга на домаћем 
и иностраном тржишту. Око 5-10% зараде остварује учешћем 
у научноистраживачким пројектима финансираним од стране 
Министарства за науку Републике Србије. Приближно 8% прихода Институт реализује по основу извоза 
производа и услуга.
Институт улаже максималне напоре да своје пословање прилагоди изазовима 21. века и буде снага која 
мотивише и покреће технолошки развој и примену информационо-комуникационих технологија у Србији. 
Да бисмо тај задатак испунили око себе окупљамо велики број малих и средњих предузећа и трудимо се 
да инспиришемо предузетнички дух у развоју и имплементацији сопствених, савремених информатичких 
решења. Циљ нам је стварање економски ефикасног, технолошки савременог друштвеног окружења, здраве 
животне средине и хуманијих радних услова.
Захваљујући иновативном приступу у решавању проблема и сталном праћењу најновијих научних и 
технолошких трендова, обезбеђујемо развој и модернизацију пословања наших клијената увођењем 
комплексних ИКТ решења по систему „кључ у руке“. Захваљујући широком дијапазону експертских знања, 
у зависности од захтева и сложености пројекта, формирамо динамичне тимове истраживача способне да 
одговоре сваком изазову.
Понуда Института “Михајло Пупин” обухвата бројна решења у домену информационо-комуникационих 
технологија, првенствено у следећим истраживачко-развојним областима: Управљање и надзор, 
Информациони системи ДМС, ДСС, Управљање саобраћајем, Железнички програм, Контрола приступа и 
видео надзор, Телекомуникације, Наменски системи, Обновљиви системи енергије, Роботика.
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Porsche Inter Auto S d.o.o.
Porsche Holding Салзбург је највеће предузеће за продају и 
сервисирање возила у Европи, заступљено у 20 европских 
држава, као и у Јужној Америци и Кини. Од марта 2011. 
године Porsche Holding Салзбург је 100% ћерка фирма 
Volkwagen AG и своје вишедеценијско искуство у области 
аутоиндустрије преноси на продајне центре Volkswagen 
концерна широм света. У Србији послује преко компанија 
PORSCHE СЦГ д.о.о, Porsche финансијске групе и 
PORSCHE INTER AUTO S d.o.o. представља фирму сестру 
компаније Porsche СЦГ д.о.о. која је генeрални увозник за 
марке Porsche, Ауди, Volkswagen, Volkswagen привредна возила, Seat на територији Србије и Црне 
Горе. 
Porsche Београд Север је најмодерније опремљен центар за продају и сервисирање возила марке 
Volkswagen у оквиру Porsche Inter Auto S d.o.o., изграђен по високим европским стандардима 
Volkswagena и Porsche Холдинг групе. Налази се у Београду, на адреси Зрењанински пут 11. 
Центар заузима површину од 20.030 м² а сама зграда обухвата 4.470 м².
Продајни салон марке Volkswagen простире се на површини од око 850 м². У сваком моменту на лагеру 
има преко 100 возила за испоруку одмах.
У салону дизајнираном у складу са највишим стандардима и принципима марке Volkswagen, увек је 
постављено око 10 аутомобила и 10 привредних возила на засебном изложбеном простору.
Сервисни капацитети са 25 дизалица обухватају 1.300 м², а савремена  термо-лакирница заузима 400 
м². Магацин резервних делова и опреме смештен је на 1.200 м² корисног простора.
У склопу објекта Porsche Београд Север послује јединица Weltauto која вам може понудити процену и 
откуп постојећег аута или возног парка.

Зрењанински пут 11, 11210 Београд 011 2075 620 www.porsche-sever.rs

Месара Дачо
Породична занатска месара која је основана давне 1929. год. Велики 
асортиман домаћих прозвода рађени на домаћи традиционалан 
начин.

Маршала Тита 96/а, 21466 Куцура 061 273 1 563 mesara.daco@gmail.com
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KM Vakuumsistem d.o.o. Petrovaradin

Лазара Саватића 4, 21131 Петроварадин 021 432 992 www.kmvakuum.com

KM Vakuumsistem doo је фирма специјализована за рад са 
вакуумом у свим гранама индустрије. Свој рад заснива на 
оснивачу ове фирме чији рад у овој области траје преко 
двадесет пет година. Специјализација и рад на одржавању CNC 
машина, хидраулике, пнеуматике, производњи полуаутоматских 
пнеуматских машина за вакуум паковање, вакуум сушара и др. 
гарантује високу стручност. У свом програму ова фирма обухвата 
производњу својих вакуум пумпи и система који се често раде 
по посебним захтевима купца, као и вакуум сушара и вакуум 
упаривача.
Други део је сервис, одржавање и ремонт како за своје производе тако и за производе других 
произвођача у овим областима.
Производња – крилне вакуум пумпе, вакуум сушаре за дрво, воће, поврће, лековито биље, 
вакуум упаривачи, вакуум системи по захтеву купца.
Висока стручнуст као и велико искуство, у овој области нам омогућава да можемо одговорити 
на скоро сваки изазов.
Одржавање, сервис, ремонт – вакуум пумпе, вакуум пакерице, вакуум сушаре као и друге 
вакуум машине и системи.
За проблеме у раду машина увек постоји решење.    
Висока стручност и велико искуство су гаранција квалитета рада предузећа.   

B.P. Eurogrupa d.o.o.
Водећи лидер на тржишту у дистрибуцији масажера и масажних фотеља.

Петра Лековића 59, 11000 Београд 011 20 91 214 www.bioproduct.rs



23

Win Win Shop d.o.o.

Бранка Радичевића 5, 22300 Стара Пазова 022 311 430 www.winwin.rs

КОМПАНИЈА
Највећи ланац малопродаја и на web-у и на земљи! У нашем 
асортиману можете пронаћи велики избор IT опреме, AV 
опреме, беле технике, малих кућних апарата, уређаја за видео 
надзор, сатова, накита, играчака за децу, апарата за здравље 
али и многих других уређаја.
МИСИЈА
Желимо побољшати Ваш свет иновацијама које обогаћују свакодневницу и које су истински корисне 
и практичне. Пружати помоћ у искоришћавању свих могућности технологије, како данашње тако и 
сутрашње. Приближавањем нових технологија свим сталежима друштва, потпомажемо изградњу новог 
модерног друштва.
ВИЗИЈА
Визија WinWin Shop-a јесте очување и унапређење позиције на тржишту. Тежимо ка унапређењу у 
основној делатности која подразумева ИТ сектор, као и преузимање лидерске позиције у другим 
нишама пословања за остале производе из наше понуде.
ЦИЉ
Наш основни  циљ је да купцима и клијентима пружимо у сваком моменту што више за уложени новац, 
ценећи њихово време и веру у нас. Заузврат стичемо сталне клијенте, партнере и сараднике. За сада 
смо у томе успели, а настојаћемо да тако остане и у наредним годинама. 

Осамдесетих година прошлог века дошли смо на идеју да 
осмислимо и пласирамо један интересантан производ, који 
до тада нико није производио у нашој земљи и региону. Са 
много ентузијазма и добре енергије 1989. године отварамо 
фирму у Новој Пазови и посвећујемо се претварању пластике 
у рам за аутомобилске таблице.
Од тада негујемо почетну визију, постајемо и остајемо лидер 
у свом послу, марљиво радећи на квалитету и дизајну производа чији асортиман континуирано 
увећавамо. Поред производње, наша битна делатност од 1992. године постаје и увоз и велепродаја 
пластике (репроматеријала) и мастербача, које набављамо од реномираних светских произвођача 
и успешно пласирамо, ослушкујући захтеве клијената као и трендове новог доба.
Већ скоро три деценије сваког дана улажемо свој рад и посвећеност у квалитет наших производа, 
спајајући иновативне, нове технологије са искуством и знањем.

www.intercrown.netПрва индустријска 1, 22330 Нова Пазова 022 323 711

Intercrown Plastic d.o.o.
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GoPro d.o.o. Beograd 
GoPro запошљава искусне и сертификоване људе у области 
имплементације и развоја пословних решења. Избор наше фирме 
даје клијентима вредност искуства у имплементацији и развоју у више 
од 50 домаћих и страних компанија, са различитим и специфичним 
захтевима пословања.
Наше знање, референце и дугогодишње искуство у овој области, представљају највећи капитал и вредност 
фирме. Константно улагање у људе, њихов лични развој и едукацију допринело је томе да је наш тим стручњака у 
потпуности спреман да одговори и најзахтевнијим задацима који се пред њима поставе.
Оријентација ка клијентима и њиховим потребама, као и брига о оптимизацији и унапређењу њиховог пословања, 
један је од најважнијих циљева наше фирме. Поверење и задовољство клијената је снажна мотивација која нас 
покреће да стално развијамо нова решења и услуге, да увек ослушкујемо и пратимо њихове потребе.
Мисија фирме је да помогне клијентима у побољшању њиховог пословања користећи проверену методологију и 
врхунску технологију, пружајући им додатну вредност по адекватној цени и тачно на време.

Прве пруге 27ц, 11000 Београд 011 31 90 439 www.gopro.rs

ПКС РПК Севернобачког управног округа
Сенћански пут 15, 24000 Суботица

024 553 357

www.rpk-subotica.org.rs

Кonsberry

Матије Корвина 17/1, 24000 Суботица 063 686 510 www.konsberry.rs

Бавимо се производњом здравог нискокалоричног 
пекмеза од купине и малине.
Пажљиво бирани,непрскани,ручно брани плодови 
малине и купине са органског земљишта 
планинских делова Србије,по рецептури старих 
мајстора,преточени у здрав производ без конзерванса,вештачких боја,адитива и желирања.
Произведени врхунском технологијом уз стручни тим технолога са вишегодишњим искуством 
у поменутом сегменту производње.
Храните се здраво!Једите KONSBERRY ПЕКМЕЗ.
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Plativoo d.o.o.
Иако је увелико 21. век, слање рачуна се и даље одвија као да 
смо у 80-тим годинама прошлог века. Компаније троше ресурсе на 
ковертирање и достављање рачуна поштом или курирском службом 
а хиљаде стабала бива непотребно посечено, да би неко добио 
папирни рачун у руке. Иако је овај систем јако дуго функционише, 
има велики низ мањкавости, као што је брзина доставе, ефикасност 
испоруке, успешност доставе и тако даље.
Платформе Plativoo.rs и DigitalnaFaktura.rs су наш одговор на овај 
проблем. Наше решење је дигитализација и електронска дистрибуција 
свих рачуна и/или фактура без икакве потребе за штампањем или 
прекуцавањем података. Plativoo.rs је намењен крајњим корисницима (физичким лицима) 
и служи за примање, плаћање и архивирање свих рачуна(комуналија, струја, телефон, 
интернет...). Дигитална Фактура је окренута пословним корисницима и омогућава да 
пошаљете, примите и оно најбитније, директно увезете доспеле фактуре у ваш пословни 
софтвер. Циљ обе платформе је дигитална трансформација и максимална уштеда времена 
–било да чекате у реду да платите рачун или седите у канцеларији и укуцавате ставке са 
фактуре.
Plativoo.рс функционише већ годину дана и за сада имамо неколико хиљада корисника. У 
оквиру Генератор пројекта Societe Generale Србија, Plativoo платформа је, од стране Компаније 
Vip мобиле, добила партнерску награду за иновацију и најбољу предузетничку идеју.
Дигиталну Фактуру ћемо лансирати у току септембра и на тај начин омогућити привредним 
субјектима не само уштеду радних сати већ и мање штампање папира и на тај начин помоћи 
очувању животне средине. 

Браће Бошњак 2а, 21410 Футог 021 301 0552 www.plativoo.rs

МС Шпајз
Сви производи МС Шпајз су ручно прављени, без адитива, 
конзерванса и додатака, по опробаним старим рецептима. 
Плодови за прераду скупљани и прерађени у природним 
условима.

Краља Петра I 16, 22307 Нови Бановци 022 430 517 facebook.com/ms.špajz
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Medigo-M
Главне категорије наших производа су мушки, женски 
и дечји програм од којих можемо са задовољством 
издвојити најпознатије светске брендове када је у питању 
анатомска обућа, а у које спадају Berkemann који долази 
из Немачке, Comoda и Sogex из Италије, Grubin из Србије, 
као и Wash’Go из Португала.
Увозник је фирма Медиго М из Сремске Митровице која се поред увоза и дистрибуције 
анатомске обуће, бави и продајом медицинске опреме и ортопедије.

Kраља Петра I 55, 22000 Сремска Митровица 022 613 917 www.umornastopala.rs

BizPliz d.o.o.
BizPliz је физиотерапеутски програм осмишљен за фирме, да уз помоћ 
врхунски тренираних физиотерапеута у кратком року, кроз кратке 
масаже преко гардеробе, освежи и релаксира запослене, ослободи 
их стреса и неугодног осећаја блокаде. Масаже обављамо у Вашој 
фирми, на специјално дизајнираним столицама које доносимо. Празна 
канцеларија или мала сала за састанке идеално су место за масажу. 
Столица заузима мало простора и брзо се поставља у положај за рад.
Третман траје 15 минута током којих лиценцирани терапеут масира 
врат, рамена, горњи и доњи део леђа, опуштајући мишиће. Након 
масаже запослени ће осетити лагодност, лакоћу покрета и престанак бола. Биће боље 
расположени и добиће додатну енергију, за успешан остатак дана.

Јурија Гагарина 12б/15, 11000 Београд 011 208 33 84 www.bizpliz.rs
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PlastMa d.o.o.
Фирма PlastMa основана је 2002. године у Бачкој 
Паланци. Овлашћени смо заступник највећег 
светског произвођача машина за бризгање пластике- 
компаније Haitian за територију Србије, Хрватске, БиХ 
и Македоније. Поред испоруке машина за бризгање, 
нашим купцима обезбеђујемо професионални сервис 
и техничку подршку у гарантном и вангарантном року, а располажемо и лагером 
резервних делова. До сада смо на нашој територији испоручили преко 600 машина за 
бризгање Haitian и остварили успешну сарадњу са преко 200 фирми из области прераде 
пластике. Заступници смо и компаније Shini, специјализоване за производњу пратеће 
опреме за прераду пластике (сушаре, транспортери, млинови, температори, дозатори), 
као и компанија Tayu (вертикалне машине за бризгање) и Tongda (екструзионе дуваљке).  

Краља Петра I 67, Бачка Паланка 021 60 43 821 www.plastma.net

A.I.D. Agro Inovations Development d.o.o.

Браће Гавриловића 23, 11275 Бољевци 060 55 95 855 www.agrokapilaris.rs

A.I.D. Agro Inovations Development је новооснована Start Up 
компанија.
Правни је наследник 17-годишњих истраживања и патентних 
решења “Истраживачке фарме” Београд-Бољевци. 
Стратешко патентно решење је иновативни систем за 
наводњавање “АгроКапиларис”. Овај систем је најбољи 
одговор на глобалне  климатске промене. Тренутно је једини 
систем који дугорочно може да реши проблем екстремних 
суша. Са најмањим утрошком енергије и великом уштедом воде јединствен је у целом свету. 
Са овом идејом учествујемо на два европска пројекта и на домаћем такмичењу за најбољу 
технолошку иновацију 2017.
Друго важно патентно решење је уређај за печење паприке. Овим начином печења паприке, 
решава се озбиљан проблем печења и љуштења  многих произвођача ајвара. Овим уређајем, 
могу се квалитетно испећи и најкривље паприке које постоје.
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Teхничка школа Стара Пазова
Школа ученика у привреди, која је образовала ученике у технолошким 
струкама, настала је 01.09.1946. године.

Tехничка школа наставља традицију Школе ученика у привреди која је 
основана 1951. године као израз потребе за кадровима занатске струке у 
општини и шире.
Све промене које су се дешавале у друштву остављале су трага и на 
школу. Тако је школа од 1951. године до данас прошла кроз неколико 
трансформација.
Од школске 1984/1985. године од три постојеће средње школе у Старој 
Пазови, формирана је једна средња школа као Центар за образовање стручних радника „ 25. мај“ са 
много струка, да би школске 1987/1988. године дошло до издвајања машинске и текстилне средње школе 
са називом „25. мај“.
Школа јe 1994. године променила назив у Техничка школа.

Светосавска 5, 22300 Стара Пазова 022 310 641 www.tehnickapazova.edu.rs

Принт-Поинт д.о.о.
- Дигитална штампа великих формата има примену 
у outdoor и indoor брендирању. Ако желите да оставите 
добар утисак на клијенте, понудите нешто ново, визуелно 
обогатите пословни простор или представите своје 
производе и услуге, штампа великог формата је идеална 
ствар за то.
- Ми Вам нудимо комплетну графичку припрему и решења 
за штампу, штампу високе резолуције на
квалитетним материјалима и монтажу на терену.
- Ласерско сечење и гравирање Вам пружа могућност да на материјалу по избору исцртате
комплексне облике, логотипе и текст уз максималну финоћу линија. Ово је нарочито значајно 
за маркетиншке агенције које на овај начин могу својим клијентима понудити персонализоване 
рекламне поклоне, елементе ентеријера и слично.

Булевар Јована Дучића 14, 22330 Нова Пазова 063 700 66 92 www.print-point.rs
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Chimney Cake Emilija Božić

Гаврила Принципа 21, 22324 Бешка 064 143 0951 lj.bozic96@gmail.com

Производња колача

Deeta Plast d.o.o.

Вука Караџића 70, 23304 Kикинда 0230 315 037 www.ceva-tech.com

Бризгање осталих производа од пластике.

Развојна агенција општине Модрича

Пера Кочића 4, 74480 Модрича,
Република Српска, БиХ

+387 53 811 372 www.raomd.org

Успостављање информативне мреже, праћење и сервисирање, 
припрема локалних актера за учешће у развоју општине, креирање 
стимулативног пословног амбијента на подручју општине 
Модрича, промоција предузетништва итд.
Повећање и подршка успјешности и интегритета у пословној 
околини општине у циљу привлачења домаћих и страних донатора 
и инвеститора.
Координација активности на плану обезбијеђења и коришћења средстава за финансирање 
програма, пројеката и подухвата МСП-а у циљу запошљавања људи, профитабилности предузећа 
и економског јачања локалне заједнице. Идентификација, прикупљање, припрема и израда 
пројеката из свих области.
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НС Семе
Институт за ратарство и повртарство је основан 1938. године одлуком 
Министарства пољопривреде Краљевине Југославије. Тада је оформљена 
Пољопривредна и контролна станица у Новом Саду из које је настао данашњи 
Институт. Успешним радом и врхунским резултатима имплементираним у 
пољопривредну праксу Институт је постао значајно име у светској науци.
Основна и примењена истраживања, која су основна делатност Института, 
усмерена су на стварање сорти и хибрида ратарских, повртарских као и 
великог броја крмних, индустријских, лековитих и зачинских биљака. У 
оплемењивању акценат се даје на постизање високих приноса, врхунског 
квалитета, као и на отпорност према абиотичким и биотичким стресовима. Не занемарују се ни сорте и 
хибриди за посебне намене. Поред оплемењивања, Институт развија и технологију гајења сопствених 
сорти и хибрида. Резултати се преносе одмах у праксу, на више начина: преко семена, као технологија 
обраде земљишта, као технологија гајења појединих сорти и хибрида или преко заштите појединих сорти 
и хибрида.

Максима Горког 30, 21000 Нови Сад 021 4898 131 www.nsseme.com

Metal-Flex

Четврта индустријска зона бр.15,
22330 Нова Пазова 022 323 006 www.metal-flex.com

Производно - трговинско предузеће “METAL-FLEX” 
д.о.о. из Нове Пазове основано је 1991. године, а 
од 1995. године послује као деоничарско друштво.
Данас је један од значајнијих произвођача 
вијчане робе у земљи са искуством дугим скоро 
две деценије и производним капацитетом од петнаест милиона јединица производа месечно.
Радећи у конкуренцији са познатим домаћим произвођачима вијчане робе где су захтеви стандарда 
прецизно утврђени за квалитет производа, предузеће је у највећој мери своје производе у потпуности 
ускладило са одговарајућим ЈУС стандардима. Увођењем и применом стандарда ISO 9001, унапређен је 
постојећи квалитет у складу са дефинисаном политиком квалитета, циљевима и стратегијом квалитета.
Наша девиза је: ПЕРФЕКЦИЈА ЈЕ ПРАВИЛО, А НЕ ИЗУЗЕТАК.
У производном програму налази се комплетан асортиман вијчане робе пречника М3 до М10 вијака за 
дрво и вијака за лим.
Осим вијчане робе, нудимо и услугу фосфатирања и калибрисања жице према жељи клијента. Поседујемо 
опрему и кадрове за припрему и прераду светло вучене жице UQCT36-2 технологијом хладног ковања 
као и потпуно финализирање горе наведених производа. Metal Flex у својим производним халама 
годишње преради преко 700t жице.
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Митросрем ад Сремска Митровица

Трг Светог Димитрија бб, 22000 Сремска Митровица 022 610 354 www.mitrosremad.rs

Пољопривредна организација „Митросрем“ основана је 01.01.1971.
године, интеграцијом неколико пољопривредних организација 
са подручја општине Сремска Митровица, насталих удружењем 
земљорадничких задруга.
Од априла 2007.године  Митросрем постаје Акционарско друштво 
за пољопривредну производњу са скраћеним називом Митросрем 
ад.
Митросрем ад у свом саставу има 3 производне ратарске јединице:
ПЈ Запад - Босут, ПЈ Центар - Мартинци, ПЈ Исток – Велики Радинци
са 3.847ха  у власништву, док у закупу има 580ха од чега 495ха под заливним системом;
ПЈ Сточараство – која се бави узгојем стоке и располаже са 11.366 грла свих категорија свиња и у свом 
саставу има  мини кланицу.
ПЈ Corn Product – која се бави индустријском прерадом кукуруза за људску исхрану и
ЗФП- заједничке функције предузећа – административни послови.
У свом саставу Митросрем ад има и малопродајни објекат који је отворен са циљем продаје сопствених 
готових производа од којих су најзначајнији свеже месо и полутрајне месне прерађевине, као и кукурузне 
прерађевине – палента, кукурузно брашно, кукурузни гриз, корн флекс различитих укуса и флипс.Од 
2009.године предузеће поседује и међународни сертификат HACCP.
Митросрем ад има укупно 370 запослених  радника.

Перин подови
Фирма “ПЕРИН-подови” из Београда је ексклузивни 
дистрибутер за територију Србије и Црне Горе немачке 
компаније nora® која се бави производњом подних 
облога од каучука. Ову врсту подних облога одликује 
дуготрајност, издрживост и лакоћа одржавања, као и то да спадају у ред еколошки здравих 
материјала. 
У нашем асортиману су итисони произвођача FINDEISEN  из Немачке.

Мозерова 30, 11080 Београд 011 219 5701 www.perinpodovi.rs
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Пољопривредно газдинство Душан Ковачевић
У  подножју планине Дивчибаре у селу Скакавци,где је природа 
нетакнута,сазрева природним путем наш црвени кукуруз.Пажљиво 
га бирамо и мељемо у аутентичној српској воденици,како  би смо 
добили фино „интегрално брашно од црвеног кукуруза“ својствене 
боје,мириса и укуса.Такође,постоји подбарно поднебље где 
нико тачно не зна колико има потока.Беремо нану,коприву,зову , 
матичњак и правимо домаће сокове од тамјанике,малине,купин
е,боровнице као и црно вино од вишње.Производимо ликере од 
малине,купине,боровнице,такође и вишљевачу и ораховачу  на 
стари и традиционални начин.Такође производимо и слатко од 
дивљих јагода,купине,зове и грожђа са љутом папричицом.Пошто се бавимо генетиком садимо и 
шарени кукуруз у двадесет боја,без нијанси.Из разлога што поседује добру нутритивну вредност 
која се највише налази у бојама,садржи у великој мери антиоксидансе,флавоне,полифеноле,бета 
каротен,као и групу витамина Б.Приликом тог процеса укрштања добијена је и мермер боја ,што је 
реткост у свету.Он служи као декорација,храна за рибе,птице и сточна храна.Поред горе наведеног 
у претходних пет година произведени су и мали пастеризовани клипчићи кукуруза у теглицама.Он се 
служи као декоративна салата уз предјело или уз главно јело као деликатес који је доста специфичан 
по изгледу,укусу и цени.

Скакавци бб, 31260 Косјерић 065 6677265 starakorpa@gmail.com

Frigo Meccanic

Царице Милице 25, 22330 Нова Пазова 065 20 35 059 todorovic.predrag86@gmail.com

Frigo Meccanic је приватна фирма која је основана у Новој Пазови. Од самог 
почетка свог пословања води се политиком да су једино стратегија и визија 
прави руководиоци фирме. Као резултат такве пословне филозофије Frigo 
Meccanic ради  више ствари из различитих области: топле и хладне расхладне 
витрине, шок, минусне и плусне коморе, физидере.
Визија о грађењу дугорочних пословних односа подржаних високим 
квалитетом, листом заступства које има у свом портфолију као и услугама које 
пружа, учинили су да Frigo Meccanic стекне високу репутацију како у земљи 
тако и у иностранству.
Са сертификованим сервисерима опремљеним најмодернијим уређајима и алатима даје нам могућност да 
пружимо једнако квалитетан сервис и спремност да одговоримо пријави било каквог проблема испод 24х од 
тренутка позива наших клијената. Од скоро је отворен центар за комплетну репарацију старих фрижидера. У 
саставу центра поред радионице са најсавременијим алатима налази се фарбара која задовољава захтеве 
свих купаца. Сервисна мрежа покрива територије Србије и Босне и Херцеговине. Успешно сервисирамо 
преко 3.000 фрижидера са одзивом од 24х у градским до 48х у руралним срединама.
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Град Лесковац
Град Лесковац има дугу предузетничку традицију и динамичан МСП сектор, 
а најразвијеније гране привреде су хемијска, прехрамбена, текстилна, и 
дрвно-прерађивачка. У граду послује  1066 привредних друштава и   3836 
предузетника. Највеће домаће компаније које послују на територији града 
су: Југпром (прерада и конзервирање воћа и поврћа), Месокомбинат промет 
(прерада меса), DCP-hemigal (производња парфема и тоалетних препарата.) 
Најважнији страни инвеститори: Yura корпорација (аутомобилска индустрија, 
Јужна Кореја), Actavis (фармацеутска индустрија, Исланд), Porr Wернер&Wебер 
(збрињавање и третман отпада, Аустрија), Млекара доо (млечно и млечни 
производи део Bonafarm group Мађарска), Falke Serbia (текстилна индустрија, Немачка), Jeanci Serbia 
(текстилна индустрија, Турска), Auto Stop Interiors (технички и индустријски текстил, Грчка),  Aptiv Packard 
d.o.o. Лесковац (производња електричних инсталација за путничка возила, Gillingham, UK ) . 
Град Лесковац је  развио институционалне оквире за локални економски  развој и  сертификован  је од 
стране НАЛЕД-а као град са повољним  пословним окружењем.
Најзначајније greenfield локације у граду, које су формиране у циљу обезбеђивања нових инвестиција, су 
Зелена зона површине 971.500м²  и Северна зона површине 41.022 м². 
Значајну помоћ и подршку локалној пословној заједници Град Лесковац пружа преко  Канцеларије за 
локални развој, која послује у оквиру Одељења за друштвене делатности и локални развој  Градске 
управе града Лесковца.
Канцеларија за локални развој, између осталих,  обавља послове везане за примену стандарда повољног 
пословног окружења и предлаже одлуке о мерама за подстицање конкурентности града у привлачењу 
улагања, предлаже стимулативне мере за отварање нових малих и средњих предузећа и привлачења 
страних инвестиција, бави се унапређењем и развојем инструмената локалне развојне политике којима 
се подстиче привлачење улагања.

Пана Ђукића 9-11, 16000 Лесковац 016 216 961 www.gradleskovac.org

ЈП “Општинска стамбена агенција”

Светосавска 11, 22300 Стара Пазова 022 310 180 www.osapazova.co.rs

Општинска стамбена агенција Стара Пазова је јавно 
предузеће које се бави изградњом и управљањем 
општинским стамбеним фондом, изградњом, продајом 
и издавањем станова по нетржишним условима 
односно ценама које су испод тржишних, како би 
омогућили лицима која не могу по тржишним условима 
да купе своју некретнину.
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Казнено поправни завод Сремска Митровица - Дубрава

Фрушкогорска бб, 
22300 Сремска Митровица 022 638 211 zeljko.lazarevic@uiks.gov.rs

ДУБРАВА  Казнено поправни Завод Сремска Митровица
Дубрава је привредна јединица у оквиру Казнено поправног Завода Сремска 
Митровица , са производним програмом металске и дрвне делатности. 
Од програма металске делатности издвајамо :
• Тракторска приколица једноосовинка 4 тоне носивости са и без гибњева , 
једним или два реда страница –према захтеву купца
• Тракторска приколица носивости 3,5 тоне , двосовинка са тространим 
киповањем
• Тракторска приколица носивости 5 тона , двосовинка са двостраним киповањем
• Тракторска приколица носивости 8т и 10 т са двостраним или тространим киповањем
• Воћарске приколице-платои у комбинацији са платформом
• Повртарске плато приколице 
• Средње тешке дрљаче са 2 – 7 крила радног захвата
Све приколице имају уверење о усклађености типа са прописима о хомологацији и о испуњавању 
прописаних услова типа производа  добијену од стране Агенције за безбедност саобраћаја Републике 
Србије. 
Испитивање средње тешких дрљача  је извршено од стране Пољопривредног факултета у Новом Саду 
Департмана за пољопривредну технику и на основу резултата испитивања утврђено је да се уверењем 
о  квалитету препоручује за пољопривреду.
Проверени квалитет тракторских приколица и средње тешких дрљача, иновативна технолошка 
решења , гаранција 24 месеца , резултат је великог броја задовољних корисника.Контрола квалитета 
се обавља у свим корацима производње , због чега су производи Дубраве препознатљиви по трајности 
и издржљивости.
Од програма дрвне делатности издвајамо:
• Израда палета разних димензија и намена према захтеву купца.

Удружење пчелара Полен
Удружење пчелара Полен Нова Пазова је основано је 15.6.1990. године. Организатор оснивања 
удружења и први председник је био је Милан Миљуш а потом су друштво водили председници 
Живијин Живановић, Милораш Ашћерић и садашњи председник Радослав Кнежевић. 
Секретари су били Срђан Комазец, Драгољуб Лојаничић и садашњи секретар Петар Добрић.
Сада у удружењу има 35 чланова који располажу са 1600 кошница и производе квалитетне 
пчелиње производе по принципу “добре пчеларске праксе”. Удружење је организовано у Савез 
пчеларских организација Војводине и Србије.

Пинкијева 57, 22330 Нова Пазова 022 323 625 radeisinovi@mts.rs
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Општина Пећинци
Општина Пећинци лоцирана је у Доњем, равном Срему, који се у овом делу назива 
још и Подлужје. Обухвата површину од 483,65 км², а према последњем попису има 
19.720 становника. Београд је удаљен око 25 км, а међународни аеродром „Никола 
Тесла“, само 15 км.
Општина има стратешки гео-саобраћајни положај. Ауто путем Е70 повезана је са 
највећим тржиштем ЈИ Европе. Имамо квалификовану и конкурентну радну снагу у 
радијусу од 50 км од седишта локалне самоуправе. Пећинци имају велики просторни 
потенцијал у виду инфраструктурно опремљених радних зона за прилив нових 
директних инвестиција. Развили смо институционалну подршку за инвеститоре 
кроз примену нових сервиса подршке у виду Одељења за привреду, ЛЕР, Одељења 
за урбанизам, ОУЦ и ефикасне локалне администрације. 
Постали смо лидер у привлачењу домаћих и страних инвестиција са више од 70 
реализованих greenfield инвестиција, преко 600 мил еура директних улагања у привреду и више од 4000 
креираних нових радних места.
Међу компанијама које су инвестирале  у општини Пећинци налазе се свакако неке од најзначајнијих 
међу којима су немачки BOSCH, Dr Oetker, PERI, британска AGENA Tch,  затим словеначки JUB, TRIMO, 
LOŽ, потом компаније , SIKA, SILBO, Atlantic Group, DONCAFE, PFI Studios, Lagermax AED, Kleemann 
Lifts, LODIS Logistika,  DOKA, ISOMAT,DOMING, PERIHARD, COFICAB, TIRA, Termomont, IM Đurđević, 
MINI PANI, WBM, Chemical Agrosava,VOX Electronics, SUNOKO, NAVAK.  
Поштовани инвеститори, наша најбоља препорука су инвестиције које су до сада успешно реализоване, 
посебно у радној зони Шимановци!
Подршку Вашој инвестицији сматрамо нашом обавезом. Циљ администрације ове локалне самоуправе 
је да општина Пећинци постане заиста, како каже наш слоган, место просперитета, стога Вас позивамо 
да инвестирате у општини Пећинци и да Ваш успех поделите са успешнима.
Добродошли у општину Пећинци-место просперитета!

Слободана Бајића 5, 22410 Пећинци 022 400 740 www.pecinci.org

ПР за производњу и трговину “Синофарм“ д.о.о.
Синофарм д.о.о. је приватна компанија из Београда, партнер 
великих светских произвођача. Већ две деценије се успешно бавимо 
дистрибуцијом и производњом медицинских средстава.
Одабран тим лекара, технолога, економиста и правника посветио се 
развоју првог српског бренда медицинског потрошног материјала и 
медицинских помагала – Sinomedic, Sinofine, Sinodreams.
Учествујемо у више социјалних пројеката, и излажемо на сајмовима и 
конгресима широм земље и иностранства.

Косте Нађа 31, 11160 Београд 011 342 59 34 www.sinofarm.co.rs
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Економско-трговинска школа “Вук Караџић”

Светосавска 5, 22300 Стара Пазова 022 310 035 sm.etsvuk@neobee.net

Економско-трговинска школа ‘’Вук Караџић’’ из Старе Пазове постоји 62 
године.
Школа је позната по дугогодишњем квалитетном образовању кадрова 
у подручјима рада: Економија, право и администрација  и Трговина, 
угоститељство и туризам. Образовни профили које школа нуди су са 
годинама мењани и модернизовани да би одговорили на потребе савремене 
привреде. 
Данас школа има пет образовних профила: пословни администратор, 
економски техничар, правни техничар, финансијски администратор и 
трговац. 
Ученици у профилима пословни и финансијски администратор у школи имају 
биро у коме оснивају и раде ‘’виртуелна ‘’ предузећа која симулирају рад правих привредних субјеката. 
Ученици образовног профила трговац, поред стручне праксе коју обављају  у трговинским предузећима 
на територији наше и суседних општина, у школи раде у кабинету који је симулација продавнице. Од 
школске 2017/2018 године, образовни профил трговац, своје школовање завршава по дуалном систему 
образовања.
На тај начин ученици, поред тога што стичу широко знање за наставак школовања, стичу и неопходна 
практична знања којима могу одговорити на захтеве послодаваца.

НИПД “Сремске новине”

Трг Војвођанских бригада 14/2,
22000 Сремска Митровица 022 610 144 www.sremskenovine.co.rs

Сремске новине Сремци читају од среде, 1. јануара 1961. 
године. Први, једини и прави регионални недељник у 
Срему већ пуних 50 година сваке среде непрекидно, 
благовремено, поуздано и истинито информише око 350 
хиљада становника региона - од Шида, преко Сремске 
Митровице, Руме, Ирига, Беочина, Пећинаца, Инђије и 
Старе Пазове.
Нашу редакцију чине високообразовани и искусни новинари који од среде преписују живот 
сремачки, бележе стваралаштво и достигнућа али исто тако и проблеме и тешкоће са којима 
се сусрећу Сремци између Дунава, Босута и Саве. Поносимо се не малим бројем друштвених и 
сталежних признања које су новинари и кућа добили за свој рад.
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Bin Metal Čačak d.o.o.

Животе Младеновића 5, 32000 Чачак 032 352 400 www.binmetal.co.rs

Предузеће “Бин Метал” је основано 4.5.1992. године. 
Производни програм је израда свих врста опруга од жице 
(затезне, притисне, торзионе, алке, осигурачи, специјалне) 
и опружног, као и други производи од жице по нардуџбини 
купца. “Бин Метал” је 2014. год. осавременио производњу  
новим објектом и CNC технологијом, тако да може 
равноправно иступати на свим тржиштима.
Поред купаца у земљи и окружењу “Бин Метал” се може похвалити да је освојио и део тражишта  
западне Европе (Италија, Аустрија, Немачка, Шведска), а извесно је да ће проширити тржиште 
и на земље бившег СССР-а.
Од 2006. год. поседујемо ISO стандард, а тренутно имамо QUALITY стандард ISO-9001 и 14001. 
“Бин Метал” успева да одржи висок квалитет и разноврсност производа захваљујући 35 година 
искуства и више од 20 година успешног рада.
Наш  слоган је поверење и сигурност. 

Aгроaрт д.о.о.
Aгроарт из Старе Пазове је компанија укључена у производњу 
агрокултуралних машина и резервних делова за регион 
бивше републике Југославије.

Агроарт је настао из трговине, отворене 1983. Агроарт је 
лидер у продаји половних делова за прикључне машине за 
тракторе у Србији. Повезујемо мрежу од 160 дистрибутера 
машинских делова. Један од наших успеха је златна медаља 
на Новосадском сајму за тракторске прскалице 2010. године. Поуздани у наш квалитет и оправдање 
златне медаље, на прскалице дајемо трогодишњу гаранцију.

Карађорђева 52, 22300 Стара Пазова 022 311 790 www.agroart.co.rs
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Mедиус д.о.о.

Четврта индустријска зона 12, 
22330 Нова Пазова 022 323 372 www.medius.rs

Медиус је локални трговински ланац који се бави 
продајом робе широке потрошње кроз велепродају 
и ланац малопродајних објеката у регији Срема. 
Централа фирме смештена је у Новој Пазови улица 
Четврта индустријска 12. 

Високи стандарди пословања-најсавременија 
опрема, љубазно особље, добар асортиман и 
повољне цене поставили су Медиус у сам врх 
избора потрошача. Захваљујући доброј пословној политици и организацији, Медиус важи за 
здраву, ликвидну и поуздану фирму.

ПУ “Полетарац” Стара Пазова

Владимира Хурбана 13, 22300 Стара Пазова 022 310 565 www.poletarac.co.rs

ПУ ”Полетарац” је почела са радом 01.09.1973.године у 
Старој Пазови а 15 дана касније и у Новој Пазови. Те прве 
године, у 10 васпитно-образовних група, уписано је 250 
деце, а запослених у установи било је 33. Годинама, наша 
установа је расла и ницали су вртићи и у другим местима 
наше општине- Војки, Голубинцима и Крњешевцима.
Повећавао се број наших најмлађих суграђана, те број 
васпитних група, тако да данас у 69 васпитно-образовне групе у ”Полетарцу” борави 1760 деце, 
о којима се, свако на свој начин, стара 162 запослено лице.
Наша установа подржава акредитовани програм за стручно усавршавање запослених у 
образовању „Мало ја, мало ти – сарадничка брига о деци“, укључени смо у програм „За чистије 
и зеленије школе у Војводини“, као и у пројекат ”СТОЈ ПРАВО-РАСТИ ЗДРАВО!”. Установа се 
редовно представља и на стручним сусретима васпитача, медицинских сестара и стручних 
сарадника са стручним радовима, кроз које се приказују примери добре праксе у нашој 
установи. Завидни резултати остварени су и у области дечијег драмског стваралаштва, о чему 
сведоче многа признања и похвале.
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KNJAZ MILOŠ

Мedius

Млекара Панчево

Житопромет Млинпек

Стамевски

Млекара Качаревић

Swisslion

Medius са пословним партнерима

Strauss COFFEE

imlek

Atlantic grupa
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ПКС РПК Севернобанатског управног округа
Трг српских добровољаца 48, 23300 Кикинда

0230 438 080

www.rpk-ki.co.rs

АД “Кикиндски млин” Кикинда

Светозара Милетића 198, 23300 Кикинда 0230 421 313 www.kikindskimlin.rs

Производња брашна: тип 400, тип 500, тип 850 и тип 1100, 
производња мекиња, пшеничног и кукурузног гриза, као 
и др. производа од  пшенице. Кикиндски млин такође 
производи и линију тестенина ‘’La Perfetta’’ рађену по 
италијанској технологији (више од 10 врста, од таране, 
преко макарона и др. тестенина).

АД “Алева” Кнежевац

Светозара Милетића 15, 23330 Нови Кнежевац 0230 410 500 www.aleva.rs

Фабрика прехрамбених производа (зачинска паприка, додаци  јелима, 
дехидриране супе, монокомпонентни зачини, додаци за печење, 
прашкасти производи-дезерти, напици…).

Расадник д.о.о. Викумак Иђош

Вука Караџића 9, 23323 Иђош 0230 65 265 www.vikumak.co.rs

Расадник „Викумак“ је заснован 2003.
Површина на којој се обавља производња је 8ха. Налази се на 12км од 
Кикинде према Суботици, одмах код табле Иђош.
Парцеле су повезане тврдим путевима, на свим парцелама је омогућено 
заливање, што омогућава производњу квалитетног садног материјала.
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СЗПТР “Морар” Kикинда

Милоша Великог 41, 23300 Кикинда 0230 26 371 www.morar.co.rs

Производња кекса, чоколадираних слаткиша и др. кондитораја, као и 
машина за производњу кондиторских производа и њихово чоколадирање.

“Мента” д.о.о. Падеј, Чока

Бранка Радичевића 10, 23320 Чока 0230 75 530 www.mentapadej.com

Производња и прерада лековитог биља, као и производња козметичких 
препарата на бази лековитог биља

Блик Продукт д.о.о.

Милоша Великог 78, 23300 Кикинда 0230 439 340 www.blikprodukt.rs

Производња флексибилне баријерне амбалаже, петослојне и 
седмослојне фолије, за потребе млечне и месне индустрије, као и других 
области прехрамбене индустрије (фолије за паковање зимнице и др.у вакум паковања...).
Ламинирање је процес спајања два или више материјала с циљем добијања флексибилне 
амбалаже одређених својстава и карактеристика. У поступку ламинирања се користи 
двокомпонентни лепак без растварача.
Компанија нуди услугу слитовања филмова према захтевима и потребама клијената.

Промедиа д.о.о. Кикинда

Kраља Петра I 114, 23300 Kикинда 0230 401 150 www.promedia.rs

Поузданост, Одговорност, Флексибилност и Иновативност су вредности 
које свакодневно промовишемо и оснажујемо на нивоу компаније. 
Помоћу оваквих вредности ми смо поштени, одани, транспарентни, организовани и 
прилагодљиви према себи и нашим партнерима.
ПроМедиа није обичан дистрибутер добрих брендова већ дугорочни стратешки партнер који 
може да обезбеди најквалитетнији пут ка тржишту са способностима које обједињавају 
набавку, логистику, продају и маркетинг.



42

Flory d.o.o. Kruševac

Јасички пут 7, 37000 Крушевац 037 442 425 www.flory.rs

Flory d.o.o. је фабрика за производњу инстант дечије хране на бази 
житарица  која је основана 2003. године. Куповином «Know-how» 
технологије од Института за храну Comida Med из Розбаха – Немачка 
добили смо обједињено искуство, знање и најновија технолошка 
достигнућа у области производње дечије хране. Аутор рецептура наше 
дечије хране под брендом Baby King је тим врхунских стручњака из Института Comida Med 
предвођен др Раинером Брауном, дугогодишњим сарадником најреномиранијих произвођача 
дечије хране у Западној Европи. Поред дечије хране, у Flory d.o.o.  врши се и паковање гризева 
(пшенични и пиринчани), чоколадирање (Choco Play производи), а од 2012. године отпочело се 
и са производњом Organic производа сертификованих по домаћој и ЕУ регулативи за органску 
производњу.

Macval Tea d.o.o.

Ловћенска 7, 21000 Нови Сад 021 523 177 www.macval.rs

Најпознатији и најреномиранији произвођач чајева у Републици 
Србији. Услужно паковање робних марки са завидном референтном 
листом: Delhaize, IDEA, Univerexport, Metro.... Сопствени бренд са више 
различитих палета, од обичне до Премиа линије која је у посебни aroma 
protect кесицама, а у рангу најпознатијих иностраних произвођача чаја. 
Производе сировину за највећег европског откупљивача и снабдевача реномираних немачких 
и енглеских произвођача чаја, фирму Martin Bauer из Немачке.

СР “Зељковић” Кикинда

Жарка Зрењанина 63, 23300 Кикинда 0230 438 118 www.sapun.rs

Сапунџијска радња – ручна израда сапуна од козијег млека. Носилац је 
сертификата старих и уметничких заната Министарства економије и регионалног 
развоја Републике Србије. Производи се извозе у преко 10 земаља ЕУ и окружења.  
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Delco d.o.o. Novi Sad

Радничка 16, 21000 Нови Сад 021 63 60 091 www.delco.rs

Уз DELCO d.o.o. сазнајте више о заштити Вашег објекта и 
околине.
Одговорну и разноврсну делатност предузећа обавља 
школовано, квалификовано, стручно и искусно особље. 
Предузеће утврђује неопходне компетенције запослених 
и обезбеђује обуку и друге мере којима се задовољавају 
потребе корисника и купаца.

Artpoint d.o.o.

Светосавска 79, 22304 Нови Бановци 022 327 777 www.artpoint.co.rs

“ARTPOINT d.o.o. је фирма посвећена очувању средине у 
којој живимо. Наша мисија је да, користећи најсавременију 
технологију и машине за рециклажу, уклонимо из природе 
сав неопасан отпад.
Сарађујемо са предузећима и локалним самоуправама. 
Налазимо се у Индустријској зони у Новој Пазови, на простору 
од око 3,000м2 магацинског, производног и канцеларијског 
простора. Поседујемо  возни парк и у могућности смо да обезбедимо транспорт свим клијентима 
којима је то неопходно. Наша компанија има дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење 
и третман отпадне пластике и на тај начин помажемо генераторима отпада да испоштују своје 
обавезе по питању Закона о управљању отпадом.
Откупљујемо сву отпадну индустријску пластику и од ње производимо регенерат и регранулат. 
Нудимо материјале у облику гарантовано чистих регенерата (мељаве) и гарантовано чистих 
регранулата.
Пословни мото нашег тима је: Будућност наше фирме градимо на темељима задовољних 
клијената. Нудимо висок квалитет кроз велики лагер и широк асортиман производа, брзу 
испоруку, безусловну техничку подршку и цену прилагођену претходним тачкама.
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Хотел Србија а.д

Устаничка 127ц, 11000 Београд 011 3044 000 www.hotelsrbija.com

“Хотел Србија, капацитета 302 собе (650 лежаја), налази се у Устаничкој 
улици и локацијски је идеалан за смештај великог броја група у пролазу, 
захваљујући близини аутопута. Комплетно реновиран 2005. године пружа 
осећај удобности и комфора. Четири конференцијске сале укупне површине 
400 м2 представљају основ за организацију свих врста конференција, 
пословних састанака, банкета и свечаности. Пансионски ресторан, 
капацитета 380 места, се налази на XVIII спрату хотела са којег се пружа 
изванредан поглед на цео град и представља савршено место за почетак 
дана уз доручак са нашег препознатљивог шведског стола.
Позивамо вас да будете наши гости и сами се уверите у квалитет наше услуге.”

Моментум д.о.о.

Фрушкогорска 55, 22300 Сремска Митровица 022 625 010 www.momentum-automation.com

Моментум д.о.о. је фирма која посвећено делује 
у области аутоматизације и електромоторних 
погона. Своје активности усмерава у две области. 
Прва област деловања је продаја опреме 
високог квалитета која може да покрије широк 
спектар апликација у различитим индустријама 
и грађевинарству, уз пружање адекватне техничке подршке, помоћи приликом инсталације, 
подешавања и пуштања у рад. Друга област деловања је пружање инжењеринг услуга од креирања 
иницијалне идеје до реализације, при томе базирајући се на великом искуству у пројектовању и 
реализацији пројеката. При томе, основни циљ је да се кориснику обезбеди потпуно функционално, 
при томе оптимално решење са становишта поузданости, гаранција, рокова испоруке и крајње цене.

Наши брендови:
• Elettronica Santerno www.santerno.com
• Parker Hannifin www.parker.com
• Pepperl+Fuchs www.pepperl-fuchs.com
• Cabur www.cabur.eu
• Pizzato elettrica www.pizzato.com
• Quadritalia www.quadritalia.com
• Haiwell http://en.haiwell.com
• Pixsys www.pixsys.net
• Seneca www.seneca.it

Производне групе:
• Процесна аутоматизација
• Аутоматизација машина и производних линија
• Електромоторни погони
• Еx опрема
• Стандардна електро опрема
• Инжењеринг услуге и решења
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Pro-Bit Beograd d.o.o.

Кларе Цетин 14/35, 11000 Београд 011 319 00 99 www.pro-bit.rs

Предузеће Pro-Bit Београд д.о.о. бави се израдом комплетних, високо 
функционалних, програмских решења широке пословне примене. 
Захваљујући нашем дугогодишњем искуству у изради и имплементацији 
пословног софтвера имали смо прилику да се заиста упознамо и саживимо са 
проблемима и потребама наших корисника везаних за креирање, увођење и 
прилагођавање новом информационом систему. Ми имамо слуха за потребе 
наших клијената и имамо начина да на њих одговоримо на прави начин. Наш 
посао, који савесно обављамо,  је увек био, јесте и остаће израда врхунског 
софтвера уз сталну саветодавну подршку, како би оправдали поверење наших бројних корисника и 
заслужили пажњу будућих клијената. 
Развили смо велики број решења прилагођених различитим делатностима (производна предузећа, 
грађевинска предузећа, велепродаје, малопродаје, издавачи, штампарије, ауто сервиси...) све то 
у комбинацији са стандардним модулима као што су на пример зараде или финансијски модули, 
омогућава заокруживање комплетног информационог система. Прошле године програми различите 
намене су инсталирани код 50 нових корисника у Србији, Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини  
при чему је у пракси доказан врхунски квалитет, поузданост, стабилност  и функционалност програма. 

Основа понуде је ЕРП – целовито програмско решење подељено у три основна дела: 
 • Финансије и рачуноводство,
 • Производња, велепродаја, малопродаја,
 • Систем за управљање људским ресурсима и обрачун зарада.
ЕРП допуњујемо напредним решењима као што су:
• Документациони систем ,
• CRM - Управљање односа са клијентима,
• QUAMA  за управљање квалитетом у предузећима
• Решења за мобилне рачунаре (складишни послови,  теренска продаја, евиденције у 
производњи).

Љубисав Лазић

069 165 2984

Иновације и проналасци.
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Indoadriatic Industry d.o.o.

Индустријска 3, 22320 Инђија 022 850 300 www.indoadria.com

Indoadriatic Industry фабрика Indomie нудли у Инђији прва је у Европи, са плановима 
за покривање целог CEE региона нашим производима. Једна од кључних предности 
је близина и добре логистичке предиспозиције кључним тржиштима као и брзина 
прилагођавања различитим захтевима клијената /као што су нови укуси, нова паковања 
и слично. Цео производни процес одвија се под једним кровом, почевши од одабира 
најквалитетнијих сировина, преко производње и контроле квалитета, до самог паковања, 
дистрибуције и логистике. Поштујући највише стандарде и помажући локалну заједницу, 
наше основне сировине долазе са српских поља а зачини са далеких и егзотичних 
меридијана, из самог срца Индонезије.
Инстант нудле су се појавиле 1958. Године у Јапану. Одмах су постале велики хит у Јапану, првенствено због своје 
практичности И одличних укуса. Ускоро се њихова попоуларност проширила и ван граница Јапана, ‘освајајући’ околне 
земље укључујући и Индонезију.
‘Indomie’ је први пут дошао у наше крајеве у првој половини прошле деценије. А почело је тако што су га доносили 
Индонежани који су на ове просторе долазили што послом што туристички. Нови укуси из егзотичне земље брзо 
су пронашли пут до овдашње млађе популације, поставши једна од најпрепознатљивијих грицкалица/посластица за 
само неколико година.
Данас је ‘Indomie’ присутан на свим континентима, у преко 80 земља, укључујући Аустралију, САД, Холандију, Немачку, 
Хонг Конг, УАЕ, Нигерију, Србију, БИХ, Хрватску, Румунију, Бугарску, Македонију и многе, многе друге.
На вашу трпезу долази у великој лепези различитих укуса, једноставан за припрему, приближавајући вам егзотичне 
меридијане кроз угођај за сва чула.
Сви производи су посни, погодни за вегане, вегетаријанце јер не садрже никакве материје животињског порекла. 
Различити укуси се постижу комбинацијом зачина, па имамо у понуди нудле са укусом: Пилетине, Специјалне пилетине, 
Говедине, Поврћа, Медитеранског поврћа и чувени Mi Goreng.
Укусне нудле спремне за свега 3мин! Било само са зачинима који се добијају у паковањима или са додацима поврћа, 
меса.. Indomie нудле се могу јести на најразноврсније начине, а ми ћемо вам открити један од њих! 
Апсолутно неодољиво! Indomie нудле!

Мењачки послови “Викторија ВС”
Мењачки послови

Жарка Зрењанина 14, 22330 Нова Пазова 064 80 21 488 viktorija.vs.np@gmail.com
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ПКС РПК Браничевског и Подунавског управног округа
Босанска 31, 12000 Пожаревац

012 5560 800

www.rpkp.co.rs

Аtlantic dva
Предузеће “Atlantic dva” је породично предузеће, које годинама 
свој рад заснива на домаћинском, фер и коректном пословању. 
Вишедеценијски рад, развој и вишеструко проширење капацитета производње PVC столарије 
су иза њих. 

На основу члана 46. став 2. Закона о привредним коморама (Сл. гласник РС бр. 112/15), члана 48. став 1. тачка 3. 
подтачка 2. и члана 84. Статута Привредне коморе Србије (Сл. гласник РС, бр. 39/16), Управни одбор Привредне 
коморе Србије, на седници одржаној 28. новембра 2016. године донео је одлуку о образовању Регионалне привредне 
коморе Браничевског и Подунавског управног округа која се у складу са одредбама Закона о привредним коморама 
и Статута Привредне коморе Србије, образује као организациони део Привредне коморе Србије. Комора обавља 
послове дефинисане Законом о привредним коморама и Статутом Привредне коморе Србије.

Еском
Примарна делатност је производња домаћих замрзнутих торти и колача, 
али се у производном асортиману налази још мноштво сродних производа. 
Неки од  готових производа пласирају се на тржиште, а неки се уграђују у 
остале производе. Поред производа који се на тржишту могу наћи под заштитним знаком, 
производе и робне марке за најпознатије трговачке ланце. 

ПГ Мирко Перић ’’Кућа меда Перић-веверко медени крем’’
Веверко медени крем ( садржи 70% меда и 30% лешника), препарати 
на бази меда и гљива, остали производи од меда.

ЗР Лицидерско срце 2
Лицидерско срце успешно послује већ читаву деценију. Баве се ручном 
израдом бомбона, лицидерских срца, ратлука и осталих производа од 
шећера (стари занати). Послују на подручју целе Србије.
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“Plana Tours”
“Plana Tours” основана је као Туристичка агенција у приватном 
власништву у априлу 1990. године. Данас је то предузеће за 
туризам, саобраћај и трговину д.о.о. изменама и допунама 
Закона о туризму “Plana tours” , решењем Министарства туризма и услуга Републике Србије 
добила лиценцу ОТП 506/2010 од 04.03.2010. године, којим је стекла статус овлашћеног 
организатора програма у земљи и иностранству.
Предузеће је од оснивања члан Пословне заједнице туристичких агенција Србије (YUTA), од 
септембра 1998. године члан Интернационалне асоцијације туристичких агенција (IATA), од 
маја 2001. године Међународног удружења аутобусера (RDA) а исте године и истог месеца улази 
у Интернационални систем резервација авио карата и других туристичких услуга AMADEUS. 

Институт Гоша
Институт Гоша је регистрован као друштво са ограниченом 
одговорношћу за обављање научно-истраживачких и развојних 
послова. Основна делатност Института је истраживање и развој 
у области техничко-технолошких наука.
Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, 2007. године, Институт Гоша постаје истраживачко-развојни институт 
за обављање научно-истраживачке делатности од општег интереса у области техничко-
технолошких наука: хемија, физичка хемија, машинство и електротехника.
Од 2003. године Институт Гоша постаје значајна научно-истразивачка установа. Захваљујући 
сертификованом систему менаџмента квалитетом према стандарду ISO 9001:2008 и 
акредитованим лабораторијама за испитивање и еталонирање према стандарду SRPS ISO/
IEC 17025:2006 Институт Гоша веома успешно послује како на домаћем тако и на иностраном 
тржишту. Од 2006. године Институт поседује статус ATB (овлашћена институција за образовање 
кадрова у заваривању).
Институт Гоша посебну пажњу поклања образовању и сертификовању младих кадрова, а 
издвајају се значајна средства за бољу технолошку опремљеност лабораторија и развој 
нових технологија, као и за оспособљавање за примену EN норми, стандарда и прописа.

ЈП Смедеревска тврђава
Јавно предузеће Смедеревска тврђава је основано 2012. године. Бави 
се заштитом и одржавањем непокретних културних добара, културно-
историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.
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ПКС РПК Средњобанатског управног округа
Краља Петра I 3/1, 23000 Зрењанин

023 535 890

www.rpkpzr.org

Опште удружење предузетника Зрењанин
Слободана Бурсаћа 20, 23000 Зрењанин

023 535 627

www.oupzr.org

ЈП ТУРИСТИЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

Коче Коларова 68, 23000 Зрењанин 023 523 160 www.visitzrenjanin.com

Обједињавање и промоција туристичке понуде, издавање 
туристичких публикација, управљање излетиштима, купалиштима 
и угоститељство. Прузање информација о туристичкој понуди 
и дистрибуцији сувенира. Посредовање у пружању смештаја у 
домаћој радиности. Организовање манифестација и учествовање 
у развоју туризма.

Дијамант а.д. за производњу уља масти и маргарина

Темишварски друм 14, 23000 Зрењанин 023 551 374 www.dijamant.rs

Производња јестивих уља, биљних масти, маргарина, мајонеза, 
прелива и сосева, емулгатора и адитива за пекарску индустрију
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Diginet SR

Ђуре Јакшића 14, 23000 Зрењанин 023 582 300 www.diginetprostudio.com

Припрема за штампу, штампа на текстилу, офсет штампа, сито 
штампа, реклама и маркетинг

Занатска радња за израду ручно тканих предмета „ЗСП ТКАЧ“

Стражиловска 88, 23000 Зрењанин 064 91 46 346 zspajo@gmail.com

Израда јединствених тканина традиционалним техникама ткања на дрвеном  разбоју.

Радња за производњу шешира“ Мој шешир” 

Приштинска 16, 23000 Зрењанин 023 534 058

Радња за производњу шешира

Mamma’s food d.o.o.

Саве Текелије 14, 23000 Зрењанин 023 523 798 mamasfood14@gmail.com

Фирма се бави производњом замрзнутих пецива и сувом тестенином са јајима. 

Пчеларско газдинство “Балинт”

Козарачка 5, 23206 Мужља 023 521 757

Производња меда, препарата на бази меда, матичне млечи, полена и прополиса

Udruženje modnih dizajnera “Taya”

Барањска 58, 23000 Зрењанин 069 606 191 taya.bowtie@gmail.com

Израда лептир машни.
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Beta Motors Centar d.o.o.

Темеринска 95, 21000 Нови Сад 021 472 00 48 www.suzuki-novisad.rs

Фирма БЕТА МОТОРС ЦЕНТАР основана је у Новом 
Саду 2006. године. БЕТА МОТОРС ЦЕНТАР овлашћени 
је увозник, продавац и сервисер Сузуки возила за 
Републику Србију.
Продајно-изложбени салон као и сервис СУЗУКИ 
возила се налази на врло прометној локацији, доступан свима у улици Темеринска 95, у Новом Саду. 
У нашем салону аутомобила увек можете погледати широку понуду СУЗУКИ возила као и тестирати 
неке од њих. Стручни и професионални кадар за продају ће Вам помоћи да одаберете тип, боју и 
опрему возила, дати Вам савет и у пријатној атмосфери улепшати куповину Вашег новог одабраног 
возила. Такође ће Вам понудити и сву пратећу опрему за Ваше ново возило. Велику пажњу БЕТА 
МОТОРС ЦЕНТАР посвећује купцима, прихвата њихово мишљење и сугестије, а за све власнике 
СУЗУКИ возила обезбеђује посебне услове при куповини новог возила.

Горана Шолајића 16, 22305 Стари Бановци 022 349 689 www.ondinamedenjak.com

Деци омиљен, а старијима буди најранија сећања – укус домаћег, ручно 
направљеног медењака. Слаткиш свачијег детињства који заслужено вековима 
опстаје на трпези, медењак поносно може понети епитет омиљеног слаткиша.
Без додатих боја, вештачких арома и заслађивача, медењак изискује посебну 
пажњу у производњи, коју заслужено и добија. У некада малој, породичној 
фирми, још од 1991. године, ароме каранфилића, мускатног ораха и цимета 
маме сва чула.Сваки састојак пролазио је ригорозне контроле, а само 
најфинији примерци готовог производа стизали су до потрошача. Поносни 
смо што смо, иако сада велика компанија, сачували исти принцип одабира сировина и критеријуме који 
задовољавају и укусе најпрестижнијих кондитора. Развој технологије утицао је само на побољшање 
квалитета самог медењака, али не и на начин његове производње. И дан данас чувамо традицију 
и медењаке производимо ручно. Осим најквалитетнијих зачина, лични печат и карактеристичан, 
препознатљив укус медењаку дају преданост и верност оригиналном рецепту. Ондина од 2007. године 
примењује HACCP стандард а од 2013. године и IFS стандард. Данас у медењаку уживају становници 
целе Србије али и региона. Са стеченим поверењем, проширили смо извоз чак до Канаде и Аустралије.

Ondina
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Orion telekom
Компанија Орион телеком је иновативна и динамична телекомуникациона 
компанија настала 2010. године у Београду, интеграцијом три водећа 
алтернативна Интернет провајдера. 
Орион телеком постаје први алтернативни оператор фиксне телефоније 
у Србији и први оператор који је понудио пакете услуга (IPTV, Интернет и 
телефон), у намери да се корисницима олакша плаћање и омогући уштеда 
времена и новца. Покренули смо и револуцију телефонирања и још 2013.
године лансирали РИНГ +, прву апликацију која нуди могућност коришћења 
фиксног телефона на Андроид уређају, а већ 2015. године лансирамо и 
Орион ТВ, најпопуларнију апликацију за гледање телевизије било када и било где, на мобилном телефону 
и таблету. 
Компанија Орион телеком, приватним и пословним корисницима, може да понуди најширу палету услуга, 
сврстаних у три основне категорије:
–  Најбржи Интернет, брзине до 1000 Mb/s
–  Фиксна телефонија са бесплатним минутима за разговоре
– Телевизија са више од 150 најпопуларнијих ТВ каналa
Ми постављамо нове Интернет стандарде и уводимо будућност Интернета, брзине до 1000 Mb/s, у домове 
широм Србије. Као лидер у области бежичних телекомуникација, Орион телеком на територији Србије 
константно проширује и унапређује своју WiFi мрежу. Паралелно са развојем бежичне инфраструктуре, 
радимо и на убрзаној изградњи сопствене оптичке инфраструктуре. Захваљујући најмодернијој Орион 
Оптичкој мрежи, својим корисницима можемо да обезбедимо висок квалитет телекомуникационих услуга: 
довољно супер брзог интернета за све укућане и све уређаје одједном, телевизију врхунског квалитета, 
бесплатне минуте за разговоре и то по повољним ценама, без трошкова за увођење.

Мале Пруге 8, 11080 Земун 011 4100 200 www.oriontelekom.rs

Еко Биље Инђија

Владимира Роловића 58, 22320 Инђија 063 82 54 181

Удружење “Еко Биље“ основано је пре неколико година, тачније 2014. год. Наше је искрена 
намера да Вас упознамо са вредностима лековитог биља, чије благодети одлично делују 
на побољшање квалитета живота људи. Стога нудимо Вам одличне приправке у сврху 
превентиве и хигијене као заштита од појединих фактора које нам задају потешкоће.

m.fili12@yahoo.com
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Ђорђе Радиновић
Сузана Илић
Ирена Аврамовић
Маја Грбић
Јован Јанковић
Милош Ћуић
Зорана Каралић
Предраг Мујкић
Јовица Гагрица
Живко Јовановић
Весна Савић – КЛЕР 
Ирена Ухрик – КЛЕР
Анђелка Смиљковић - КЛЕР 
Живојин Чортановачки - КЛЕР
Ксенија Лепшановић - КЛЕР
Немања Стикић – кабинет председника
Александра Кениг - кабинет председника
Иван Колић – ИТ одељење
Вељко Радиновић – ИТ одељење
Одељење за информационе технологије и комуникације
Одељење за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Одељење за спорт и омладину 
ЈП Чистоћа
ЈП Водовод и канализација
ЈП РТВ Стара Пазова
МЗ Нова Пазова
НСЗ – филијала Стара Пазова

Покровитељ и организатор: ПКС РПК Сремског управног округа и Општина Стара Пазова

Oрганизациони одбор и чланови радног тела Регионалног сајма привреде 2018:




