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13. регионални сајам привреде
26 - 27. септембар 2019.

Пријава - уговор

Рок за пријављивање је 17.09.2019.
Пун назив излагача:
Поштански број, место,
улица и број, поштански фах:
Телефон:

Факс:

E-mail:

www.

Делатност:

Особа за контакт:

Мобилни тел:

Матични број фирме:

Порески идентификациони број:

Број текућег рачуна носиоца обавезе плаћања:
Обвезник ПДВ-а:

НЕ

ДА

Закупљујемо изложбени простор
Изложбени простор у павиљону
Типски изглед штанда 3 x 3 м.

9

За излагање на Регионалном сајму привреде
предвиђена је котизација. Висина је одређена
величином привредног друштва као и
динамиком измиривања обавезе за чланарину
Привредној комори Србије, закључно са
31.07.2019. године.

м2

Привредна друштва која уредно измирују
обавезе према ПКС-у ослобођена су плаћања
котизације.
За привредна друштва која су измирила
обавезе према ПКС-у у износу мањем од
65%предвиђена је котизација (велика пд6.000,00; средња пд-4.000,00; мала пд1.500,00 и микро 1.000,00 динара).

Опрема која је укључена у штанд 3x3м:
- пулт 1x0.5x1.1м са барском столицом и/или витрина са две стаклене полице 1x0.5x2.5м
- сто фи 60цм са 4 столице
- 2 лед рефлектора
- утичница код пулта
- натпис на фризу штанда 196.4 x 29.5цм

За привредна друштва која нису измирила
обавезе према ПКС-у предвиђена је
котизација (велика пд-12.000,00; средња пд8.400,00; мала пд-6.000,00 и микро 3.600,00
динара).
Предузетници плаћају котизацију у износу од
1.000,00 динара.

Додатна опрема - Комплетна понуда је у прилогу 1 ове пријаве
ком.

дин/ком.

ком.

дин/ком.

ком.

дин/ком.

Столица

360,-

Витрина 1x0.5x2.5м

4.800,-

Брендирање

1.440/м2

Сто фи 60

1.200,-

Раф 1x0.5x2.5м

1.680,-

Канта за смеће

360,-

Сто 80x120цм

1.440,-

Носач каталога

1.800,-

ЛЕД расвета

720,-

ПДВ је укључен у наведене цене
НАПОМЕНА: Уколико излагачи располажу
експонатима који захтевају већи изложбени
простор, неопходно је контактирати
организатора.

Каталог

Радно време сајма:

Излагачи су обавезни да са слањем пријаве за сајам (најкасније до 17.09.2019.
године) пошаљу и свој лого (у TIFF, EPS или JPG формату) као и податке о
делатности (до 250 речи) за регистар излагача у званичном сајамском Каталогу путем
e-mail-a нa sajam@starapazova.rs најкасније до 17.09.2019. године.

За посетиоце:
26. септембар: 10 - 19
27. септембар: 10 - 19

Упис података у Каталог је бесплатан. Каталог штампа организатор и служи
промоцији Регионалног сајма привреде као и самих излагача.

Место, датум

За излагаче:
26. септембар: 9:30 - 19:30
27. септембар: 9:30 - 19:30

Потписана и оверена Пријава - уговор је пуноважна без печата,
неопозива је и обавезна за излагача.

Потпис овлашћеног лица

Општи услови за излагање

Попуњену, потписану и оверену Пријаву - уговор можете послати:
• поштом на адресу:Општина Стара Пазова, Одељење за привреду, Светосавска 11, 22300 Стара Пазова
• електронски: скенирану Пријаву - уговор послати на e-mail адресу: sajam@starapazova.rs
1) Величина затвореног изложбеног простора која се може добити је 9м2. Организатор задржава право да увећа или умањи простор излагачу у
зависности од могућности уређивања локације у односу на пријављену површину. Без одобрења организатора излагач не може пренети право
коришћења одобреног простора на другог корисника.
2) Сви излагачи, и подизлагачи обавезни су да доставе податке за Каталог до предвиђеног рока за доставу. Носилац излагања је дужан да
достави списак свих подизлагача са комплетним подацима, који су уредно и на време послати.
3) Излагачу препоручујемо да изложбени материјал осигура код осигуравајућег завода о свом трошку јер организатор не одговара за нестанак,
оштећење или за друге нежељене последице по имовину и лице излагача на Сајму.
4) Организатор излагача обавештава о локацији додељеног изложбеног простора.
5) Излагач може да на простору свог штанда демонстрира опрему с тим да не омета друге излагаче и посетиоце. За време демонстрирања мора
бити обезбеђена прописана заштита, а за сваки пропуст одговорност сноси излагач. Озвучење на штанду излагача може се толерисати само у
оквиру простора штанда.
6) Допремање робе на простор Сајма излагач може почети најраније 24 часа пре отварања Сајма или раније уз одобрење организатора. У
противном организатор не сноси одговорност за неблаговремено аранжирање.
7) Организатор ће излагачу обезбедити непосредни прикључак на електричну мрежу. Организатор не одговара за прикључке које Излагач или
учесник сам изврши.
8) За време одржавања сајамске манифестације излагач је обавезан да присуствује отварању и затварању Изложбеног простора (штанда).
Организатор не преузима одговорност за евентуални нестанак или оштећење излагачког материјала.
9) Изложбена роба се не може износити пре затварања сајамске манифестације. Излагач је обавезан да отпреми своју имовину у предвиђеном
року после затварања сајамске приредбе. По истеку рока организатор има права да изда налог шпедитеру који ће ту имовину сместити у свој
магацин на ризик и трошак излагача.
10) Излагач ће организатору надокнадити штету коју причине његови радници или трећа лица која по његовом налогу обављају послове на
сајамском простору. Висину штете одређује комисија коју формира организатор.
11) Излагач ће организатору надокнадити трошкове израде излагачког простора уколико тај простор не стави у функцију тј. не буде учествовао
на сајамској манифестацији а не одјави га до крајњег рока предвиђеног за пријаву. Трошкови ће му бити накнадно фактурисани а висину ће
одредити комисија коју формира организатор. У том случају организатор задржава право да додели целокупни простор другом излагачу.
12) У случају спора надлежан је Општински суд у Старој Пазови уколико уговорне стране спор не могу решити мирним путем.
13) За све што није наведено у Уговору, а могло би бити предмет спора примењиваће се одредбе позитивног права.
14) Уговорне стране су овај Уговор најпре прочитале, протумачиле па потом потписале.
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додатна опрема
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