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Диван је привредни Срем!
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Добродошли у Нову Пазову, 
на 13. Регионални сајам привреде

Нова Пазова - 26. и 27. септембар 2019. 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 150 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 13. 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 значајан број пословних људи, где 
се успешно иницирају нова пословна партнерства, где заинтересована незапослена лица, 
захваљујући Сајму запошљавања проналазе 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





Plastma d.o.o.

DOMING 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, 21400 Бачка Паланка

Голубиначка бб, 22310 Шимановци

021 60 43 821

011 2570555

www.plastma.net

www.doming.rs

Од 1995. ДОМИНГ је окупљао тим скромних, 
креативних људи, који су настојали да уче једни од 
других, не плашећи се да размишљају другачије. 
Своју позицију на тржишту градили смо пажљиво 
и посвећено, дозвољавајући да нас грешке 
мењају, неодустајући од своје визије. Од 2008. 
ДОМИНГ је члан Ромстал Групе присутне у још четри земље Европе, а ДОМИНГ тим чини 120 
професионалаца запослених у 13 продајно-логистичких центара.
ДОМИНГ гарантује за прозводе из свог асортимана, а сервисна мрежа пружа пуну подршку 
од пуштања у рад до интервенција у гарантном и вангарантном року уз обезбеђене резервне 
делове. За Ваш пројекат можемо да Вам препоручимо професионалне инсталатере за монтажу.
ДОМИНГ продавнице са веома широким асортиманом производа од преко 12,000 артикала 
и сопственим развозом пружају на располагање целокупну инфраструктуру својим купцима 
тако да на једном месту можете пронаћи комплетно решење за потребе грејања, водовода 
и канализације, климатизације поштујући савремене захтеве енергетске ефикасности и 
еколошко - здравствене прихватљивости, а у домену санитарне керамике и купатиске опреме, 
можете изабрати функционалне производе модерног дизајна европског квалитета. Комплетна 
решења за Вашу удобност!
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НИПД “Сремске новине” д.о.о.

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.

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.rsПрва индустријска 1, 22330 Нова Пазова 022 323 711

Intercrown Plastic d.o.o.
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ЈКП Топлана Стара Пазова

Building-as

Profi Print

Одлуком Скупштине општине Стара Пазова 2015. године 
основано је Јавно комунално предузеће „Топлана 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

Арсенија III Чарнојевића 20, 21238 Чуруг

Ћирила и Методија 105а, 21000 Нови Сад

022 315 564

060 1770068

021 6361917

www.toplanapazova.rs

www.servisviljuskara.rs

www.profiprint.co.rs

Фирма Building-as са седиштем у Ђурђеву се 
бави сервисом и продајом половних Linde, Jung-
heinrich, Still и Toyota виљушкара и резервних 
делова. 
Поседујемо модеран и добро опремљен стационаран и мобилан сервис са обученим стручним лицима 
спремним да у сваком тренутку одговоре на захтев клијената. 
Поседујемо најсавременије дијагностике за дијагностиковање кварова на Linde, Jungheinrich, Still и 
Тоyота виљушкарима.
 У нашој понуди се налазе и оригинални делови за виљушкаре који се директно увозе из иностранства. 
Вршимо услугу рентирања виљушкара.
Уколико се поправка виљушкара мора извршити у сервису, имате могућност да на располагање добијете 
заменски виљушкар на коришћење.

Штампарија Profi Print успешно послује већ 15 година и са поносом стоји иза 
сваког урађеног посла и свих остварених контаката са клијентима.
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Браварска радња Бранко Петровић Мајур
Хиландарска 18, 15353 Мајур 065 8248625 brankoag73@gmail.com

Жигон
Наставили смо дугу традицију узгајања најквалитетније сорте малина још 
од давне 1970. године. Наше малине, сорта Виламет, узгајамо на 1.100м 
надморске висине у селу Висока – ариљски округ који је најпознатији по 
узгоју малина. На ружи ветрова стваран је изузетан квалитет Виламета и 
тако сваке године, у протеклих 48 година. Временом, покренули смо 
породични посао, не само узгајања малине, већ и производње домаћих 
производа од ње. Држећи се традиционалне рецептуре, која је преношена 
са колена на колено, правимо намазе високог квалитета, искључиво од 
малине коју сами узгајамо. У нашим производима нећете пронаћи ароме, 
адитиве нити друге хемијске суплементе.

Школска 7/а, 22305 Стари Бановци 064 346 5099 sales@zigon.rs

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.

Војни пут 1 бр. 315, Земун 065 6677265 starakorpa@gmail.com
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Општинско удружење пчелара “Јединство“

Pal Mal d.o.o.

Војводе Мишића 73, Војка 022 2302688

Пчеларство

У периоду економских и друштвених промена у Србији, почетком 
деведесетих година, започиње стварање фирме ПАЛ МАЛ, најпре као 
радионице за ремонт уређаја хидраулике и пнеуматике, која се на темељима 
и у оквирима породичних вредности временом развила у савремено 
привредно друштво.

Привредно друштво ПАЛ МАЛ доо Трстеник своју физиономију изграђује 
и дефинише на поузданости, квалитету услуга и изнад свега – стручности 
кадрова који је воде.

ПАЛ МАЛ данас представља водећег лидера трговине, инжењеринга и 
услуга у области хидраулике и пнеуматике, у том смислу је развило и стекло 
висок пословни углед, како код својих купаца тако и добављача.

Од 2015-те год. смо постали и генерални дистрибутери фирме МП ФИЛТРИ, лидера у филтрирању уља, 
као и фирме WAIRCOM MBS која се бави производњом пнеуматских компоненти.

Панa Ђукића 16, 37240 Трстеник 037 712847 palmaldoo@gmail.com

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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Valhall 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 
Husqvarna, 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 Husqvarna овлашћених 
дилерских радњи широм света.
Фирма Vllhall d.о.о. са седиштем у Старој Пазови, генерални је увозник и дистрибутер Husqvarna 
производа у Србији - списак овлашћених радњи и сервиса у нашој земљи доступан је на: www.
husqvarna.com/rs/pretrazivac-prodavaca.

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
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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.

Андрије Мишика 5, 22300 Стара Пазова
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ИИБ д.о.о.
ИИБ д.о.о. Београд је друштво основано са циљем да на 
српском и регионалном тржишту трајно буде водећи произвођач 
пословних софтверских пакета ЕРП класе, намењених малим, 
средњим и великим предузећима. Мисију стварања врхунских 
производа успешно остварујемо скоро 30 година, а испуњавамо 
је заједно са партнерима и корисницима који су дали значајан 
допринос развоју УПИС-а, првог српског ЕРП-а. Oсновни ЕРП, 
УПИС, проширив је нашим решењима за: управљање радом малопродаја, унапређење продаје на терену 
и преко веба, магацинско пословање на ручним рачунарима као и сопственим решењем пословне 
интелигенције. УПИС подржава и електронску размену докумената (Б2Б, ЕДИ), а тесно је повезан и са 
системом за управљање документацијом Лобо ДМС. Наша ИТ решења по мери корисника и тржишта 
уводе нову филозофију пословања и доприносе њиховом успеху. ИИБ је препознатљив по успешним 
имплементацијама, у предвиђеним роковима, а постиже их захваљујући искуству и залагању стручног 
тима, као и поштеним односом према корисницима.

Шумадијски трг 6А, 11030 Београд 011 355 60 84 www.iib.rs

BTS SER Company d.o.o.
Предузеће BTS SER Company d.o.o. је трговина на велико, која има 
25-годишњу традицију. Седиште предузећа је у Љубљани, имамо 
продавнице у Љубљани, Марибору, Загребу и Сарајеву. Нашим 
купцима нудимо целовита решења из подручја стројне обраде и 
саветовања. Понуда обухвата све од резног и мерног алата до 
опреме и обрадних машина. Вршимо инсталације и пуштање у рад 
опреме. Имамо овлашћени сервис за комплетно сервисирање 
опреме.

Булевар Војводе Мишића 14, 
11000 Београд

011 265 60 68 www.sr.bts-company.com
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Aгроaрт д.о.о.

Univerzal  Komerc  D.O.O.    

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.

Универзал  Комерц  Д.О.О. је дуги низ година увозник, 
дистрибутер  и овлашћени  сервисер  Busch  вакуум пумпи. 
У оквиру сервиса радимо ремонт свих типова вакуум пумпи: 
Уљне вакуум пумпе, суве вакуум пумпе са графитним 
ламелама,  rotary claw (бесконтактне) вакуум пумпе, пумпе 
са бочним каналом - дуваљке ...
Такође вршимо сервис вакуум пумпи водећих светских 
произвођача као што су :  Becker, Rietschle, Leybold ...
Поседујемо највећи  лагер делова за вакуум пумпе у Србији.  
Такође смо дистрибутер  Шпанске компаније Asein из Барселоне, чије графитне ламеле 
(лопатице,крилца) , супериорног квалитета , имамо на лагеру. 
Поседујемо и производњу делова од силикона,витона и гуме.

Карађорђева 52, 22300 Стара Пазова

Гајева 59, 21208 Сремска Каменица

022 311 790

021 463 727

www.agroart.co.rs

www.univerzalkomerc.co.rs
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ПКС РПК Севернобанатског управног округа
Трг српских добровољаца 48, 23300 Кикинда

0230 438 080

www.rpk-ki.co.rs

ПКС РПК Јужнобанатског управног округа
Змај Јовина 1 а, 26000 Панчево

013 343255

www.rpkpancevo.com

Innotrade pp d.o.o.
ИННОТРАДЕ је компанија специјализована за послове увоза, дистрибуције и продаје 
амбалаже, материјала за паковање, мањих - серијски произведених уређаја и машина 
за паковање, као и опреме за пекарство.
Више од двадесет година постојања, неколико десетина иностраних партнера - 
реномираних европских произвођача амбалаже, машина за паковање и пекарске 
опреме, више од 1.300 активних купаца, преко 2.000 инсталираних машина и уређаја 
у значајној мери утичу на нашу позицију на тржишту и издвајају нас од конкуренције.

Гајева 5, 11000 Београд 011 4409493 www.innotrade.co.rs
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Атеље Антре д.о.о.
Атеље Антре је приватно предузеће основано  2001 године у Старој Пазови. 
Производимо уникатне вунене тепихе од чисте рунске вуне (100% вуна). Вуна 
за тепихе је домаћа или новозеландска.  Сви теписи су ручно тафтовани, а могу 
бити и ручночворовани ако наручиоц тако жели. Приликом наручивања тепиха 
може се бирати димензија, боја, дезен, густина и висина флора. Теписи могу 
бити и неправилног облика, могу имати натписе или лого неке фирме, рељефни-са дужом вуном на неким 
местима, једноставно речено све што Ви замислите ми то можемо и да урадимо.
Комплетно опремамо куће, станове, пословне просторе  и  друго.  Са својим дизајнерима долазимо лично 
до Вас и помажемо Вам да своје идеје о изгледу простора лако реализујете. 
Производимо и стазе за спаваће собе, газишта за степениште, таписерије, гарнишне, завесе, драперије. 
Све по мери и жељи! 
Своје производе извозимо у Немачку, што довољно говори о нашем квалитету, а и сами се можете уверити  
у квалитет наших производа код наших многобројних задовољних купаца, широм земље.

Новосадска 23 а, 22300 Стара Пазова 022 310 270 www.ateljeantre.co.rs

Metal-Flex d.o.o.
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.

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

Косановић Метал
Железничка 65,22330 Нова Пазова 022 321 339 www.kosanovicmetal.com
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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

Развојни фонд АП 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 021 454 334 www.rfapv.rs





22

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

ЕМ-ПРО д.о.о.

Удовички пут бб, 11030 Смедерево 026 4764303 www.empro.rs

Сервисирамо и ремонтујемо клипне, вијачне, покретне и стациониране 
компресоре разних произвођача: Atlas Copco, BOGE, ALUP,CMC, Bottarini, 
Gardner Denver... Такође се бавимо ремонтом нископритисних компресора 
(дуваљки): Fagram, Đurđenovac, Bush, Pobeda, GHH RAND… Поправљамо 
дизел моторе (покретне компресоре), сушаче ваздуха и друго.
Такође се бавимо продајом резервних делова за све врсте компресора и сушача ваздуха, једном 
речју код нас можете наћи све сто је везано за  компримовани ваздух.
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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

Eurovilla
Villa Iapı основана је 1999 године. Производимо монтажне куће, 
социјалне установе, болнице, школе, канцеларијске и стамбене 
контејнере, челичне грађевинске конструкције. Успешно опслужује 
своје купце у земљи и иностранству више од 20 година.Villa Iapı 
доприноси економији и запошљавању земље са својом изложбеном 
салом од 1500 м² у Тузли, Истанбулу и више од 300 запослених у фабрици од 20.000 м² у Kocaeli Gebze. 
У производним погонима у Kocaeli Gebzeнаша компанија која даје велики значај АР-ГЕ студијама уз 
разумевање да је квалитет стандардна мера, производи се са циљем нулте грешке у машинском парку 
која је створена најновијим технологијама.Сви метални делови који се користе у нашој производњи су 
потпуно поцинковани и имају нерђајуће карактеристике. Успешно представљамо нашу земљу у многим 
земљама света, укључујући Немачку, Србију,Северну Африку, Ирак, Иран, Азербејџан, Енглеску, Либију, 
Таџикистан, Румунију, Судан, Бугарску, Нигерију.

Булевар Ослобођења 387, Београд 066 5234 352 www.villayapi.com
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Бранка Бурсаћ Врањеш ПР Консултантске услуге Нови Бановци

МС Шпајз

Светосавска 1 a, 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.

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 022 340 694 mrdalj.s@gmail.com
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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

Пољопривредно газдинство Фолћан Мирослав
Исидоре Секулић 39, Стара Пазова 063 8426787 folcanmiroslav@gmail.com
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Економско-трговинска школа “Вук Караџић”

Светосавска 5, 22300 Стара Пазова 022 310 799 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.

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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ЈКП “Чистоћа”

Самит Енергетике Требиње

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.

Самит енергетике СЕТ 2020 је намењен пословном сектору – 
привредницима (произвођачима енергије, компанијама које желе 
применити ОИЕ у свом пословању), стручњацима, инвеститорима, 
консултантским кућама, предузетницима, представницима државне 
управе, локалних заједница, градова и општина те истом профилу 
учесника у околним земљама регије и ЕУ зоне.
Са идејом повезивања стручњака чије је знање предуслов развоја 
друштва у целини, мисија Самита је постићи бољу повезаност привреде, 
политике и науке.
На Самиту ће модератори и панелисти говорити о законодавним оквирима односно смерницама 
енергетске политике Републике Српске и региона у наредном периоду с механизмима подршке за 
кориштење енергије из обновљивих извора односно енергије биомасе и биогаса, хидроенергије, 
сунчеве енергије и енергије ветра те ће се представити актуелни пројекти реализовани у Републици 
Српској и регији с освртом на реалну проблематику. Самит енергетике Требиње је место за разговоре 
о обновљивим изворима енергије, енергетској ефикасности, одрживом транспорту енергије, смањењу 
емисије CО2, и квалитету ваздуха.

Змај Јовина бб, 22300 Стара Пазова

Београдска 6, 89101 Требиње

022 310 150

066 2377788

www.cistocasp.rs

www.setrebinje.com
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Coca-Cola HBC
Ми смо једна од највећ́их светских пунионица брендова компаније 
Coca Cola, са јаком основом за дугорочни раст.

Coca Cola систем у Србији, који чине компаније Coca Cola i Coca Cola 
HBC Србија, присутан је у нашој земљи од 1997. године.

Ми смо партнер компаније Coca Cola

Coca Cola HBC (Coca Cola Hellenic Bottling Company) је партнерска пунионица компаније Coca 
Cola.  То  значи да компанија Coca Cola производи и продаје концентрате, базе и сирупе својим 
партнерским пунионицама, власник је брендова и одговорна је за иницијативе у области маркетинга 
ка потрошачима. Ми, као пунионица, користимо концентрате и сирупе за производњу, пакујемо, 
продајемо и дистрибуирамо финалне производе нашим партнерима и потрошачима.

Водећи брендови и разноврстан асортиман

Ми пунимо, продајемо и дистрибуирамо најпознатије безалкохолно пиће на свету – Coca Cola, као и 
Coca Cola Zero, Sprite и Fanta, за које смо такође добили лиценце од компаније Coca Cola. Ови брендови 
чине четири од пет најпродаванијих безалкохолних напитака на свету.

Широко географско присуство

Coca Cola HBC послује на подручју које се простире од Ирске на западу до пацифичке обале Русије 
на истоку, од Арктичког круга на северу до тропског подручја Нигерије на југу. Захваљујући таквом 
географском присуству, компанија има одличне могућности за раст, и истовремено не зависи од 
једног одређеног тржишта.

Одрживо пословање

Интегрисали смо одрживост и друштвену одговорност у све аспекте пословања, са циљем да 
створимо дугорочну вредност за наше заинтересоване стране. У 2015. години,  другу годину заредом, 
проглашени смо за глобалног и европског лидера у сектору напитака према Dow Jones индексу 
одрживости.

Батајнички друм 14-16, 11080 
Земун

0800/300-302 www.rs.coca-colahellenic.com
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Ferro Battuto

Artpres

Академија Доситеј

Предузеће Ferro Battuto основано је 1996 године. Налази се у месту Шапине 
недалеко од Пожаревца. 
У почетку је радјено из хобија да би данас прерасло у предузеће које се 
професионално бави израдом финалних производа као и елемената од 
кованог гвожђа.
Наш производни програм чине традиционални или савремени дизајн, 
пројектовање и израда више врста капија, ограда, гелендера, решетки 
намештаја и елемената од кованог гвожђа у комбинацији са месингом и челичним цевима у складу 
са жељама и захтевима наших купаца.

Штампарија “Artpres” настала је 2000. године са жељом да обезбеди 
квалитетну и одговорну услугу. Основна делатност је производња разних 
одевних предмета, њихова штампа и вез, израда дресова за спортске 
активности и рекламне галантерије. У нашој компанији раде искусни 
дизајнери, радници у штампарији, везу и шивењу.

Академија Доситеј је образовни систем који у свом склопу садржи пет средњих школа 
и високу школу са два студијска профила.

Вука Караџића 10, 12312 Шапине

Јустина Поповића 71ђ, 11080 Земун

Нушићева 12а, 11000 Београд

012 268253

011 314 10 70

011/3235500

www.ferrobattuto.rs

www.artpres.co.rs

www.akademijadositej.edu.rs 



32

Опште удружење предузетника - “Параћин” 
Давна иницијатива данашњег Општег удружења предузетника - самосталних 
привредника „Параћин“ из Параћина, започела је оснивањем еснафа 01.06.1842. 
године. Еснафи су сталешка удружења истих или сличних струка у једном већем 
центру: насељу, варошици,... Средином XIX века донета је Уредба о еснафима 
којом је ова организација регулисана од стране државе и која је тиме допринела 
раздвајању еснафских од нееснафских заната. Такође, увођењем поменуте 
уредбе нико није могао да се бави занатом без Мајсторског писма и дозволе 
одговарајућег еснафа. Крајем XIX века у Параћину је регистровано 15 еснафа са 
363 чланова, власника предузетничких радњи. Челници еснафа звали су се устабаше и спадали су 
међу најугледније грађане вароши. 
Оснивачким актом, или Одлуком о оснивању Удружење је регистровано 1997. године Законом о 
регионалним привредним коморама, а од стране Регионалне привредне коморе Крагујевац. Према 
наведеном закону чланови нашег Удружења јесу сви предузетници на територији Општине Параћин, 
које сходно томе броји око 3.500 чланова. Основани органи и тела који воде Удружење су: Скупштина 
Удружења, Извршни одбор, Надзорни одбор и Секретар Удружења. 
Опште удружење предузетника „Параћин“ са седиштем у Параћину званично ради од 1997. године. 
Основне активности Удружења јесу учешћа на сајмовима привреде у земљи и иностранству. Од 2014. 
Параћински предузетници имају прилику да посредством нашег Удружења посете сајмове привреде 
у великим светским метрополама попут Минхена и Инсбрука.
Најзначајнија активност Удружења јесте традиционална организација Сајма привреде у Параћину 
почев од 1997. године тиме окупљајући око 10 000 посетилаца и преко 100 излагача малих и средњих 
предузећа. Из године у годину параћинско Удружење настоји да обогати садржаје Сајма привреде у 
циљу очувања традиције, али и афирмације за постојеће и потенцијалне предузетнике, предузетништво 
и саму општину Параћин, поморавског региона и Републике Србије у целости. 
2012. год. по први пут, члан Удружења постаје члан Општинског већа општине Параћин, те на овај 
начин Удружење има прилику да непосредно даје предлоге мера за предузетнике. Чланови Удружења 
су такође и чланови Заједнице предузетника Привредне коморе Србије и Скупштине и Извршног 
одбора РПК Крагујевца у циљу проналажења могућности да предузетници што успешније обављају 
своју делатност.
Активности удружења јесу и хуманитарни рад према другим, мање афирмисаним удружењима 
Општине Параћин, а још неке од активности удружења јесу 
подршке пројеката и обука младих предузетника и већ постојећих малих и средњих предузећа и 
предузетника, посете привредним сусретима, семинарима и презентацијама најактуелнијих закона 
релевантних за рад МСП.

Видовданска 6, 35250 Параћин 035 568 416 www.preduzetnicipn.org
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Пољопривредно газдинство “Личанин“

Краља Петра I 168, 22306 Белегиш 065 5210522 instagram: @pg_licanin

Пољопривредно газдинство Личанин из Белегиша бави се ратарском 
производњом као главном делатношћу. Од 1997. године производи ракију и 
ликере за своје потребе. Од прошле године је први пут на тржишту. У понуди 
имамо ракију од: шљиве, крушке и кајсије. Осим ракија у понуди имамо и 
ликере од кајсије и вишње. Уверите се и сами у квалитет наших производа.

Рафинерија нафте а.д.
Рафинерија нафте а.д. Београд је најстарије предузеће у земљи које се бави 
производњом мазива и других средстава на бази деривата нафте, као и 
различитих течности примењивих у свим гранама индустрије, познатих под 
брендом Galax.
Поред тога што је опремљена савременим машинама за производњу и 
лабораторијска испитивања, Рафинерија Београд је посвећена заштити 
човекове средине, бавећи се рециклазом зауљених бачви и рерафинацијом 
рабљених уља. 
Врхунски стручњаци запослени у Рафинерији нафте а.д. Београд брзо и 
професионално развијају постојеће и креирају потпуно нове производе, узимајући у обзир потребе и 
специјалне захтеве клијената, као и трендове које доноси нова технологија и ново време. 
Целокупан систем од улазних сировина до готових производа контролише се у акредитованој врхунски 
опремљеној лабораторији Рафинерије Београд, која поседује систем квалитета ЈУС ИСО 17025:2006. 
Само у последње три године, креирано је 40 нових производа, претежно чисте синтетике, углавном 
за потребе азијског тржишта. Сировине највишег квалитета набављају се искључиво од реномираних 
интернационалних произвођача, како би се пратио корак са најмодернијим светским технологијама и 
еколошким стандардима.
Резултат оваквог начина пословања су значајна признања додељивана РНБ кроз читав период 
постојања, од чега издвајамо награде из протекле деценије:
• Награда за робну марку Galax у акцији „Најбоље робне марке Србије“
• Награда Привредне коморе Србије и Медиа Инвента у акцији „Партнери и пријатељи“
• Награда „Бизнис Партнер“ у организацији агенције Mass Media Internacional
• Два златна пехара, 10 великих златних медаља, и 6 златних медаља за врхунски квалитет мотроних и 
хидрауличних уља, награда Новосадског сајма.

Панчевачки пут 83, 11210 Београд 011 2711 433 www.rnb.rs
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Пољопривредна стручна служба Сремска Митровица д.о.о.
Институт се бави испитивањем нових сорти и хибрида пољопривредног 
биља и учествује у признавању новостворених генетских материјала 
биљних врста значајних за пољопривреду Србије.

Светог Димитрија 22, 22000 
Сремска Митровица 022 624 271 institutsm@psssm.co.rs

Saruna Fitness & Spa Team d.o.o.
Нега и одржавање тела.

Бреговита 33 060 3358770 saruna@plaza.rs

Аqua Crystal d.o.o.
Истраживање и експериментални развој.

Миријевски Венац 6-22, 11000 
Београд 063 385 514 excelentpools@gmail.com
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Газдинство Грујић
Војка

Иновације Остоја д.о.о.

Лимес - Пирот

Фрушкогорска  76, 22304 Нови Бановци

21 Октобра 73, 22300 Стара Пазова

Производња иновација (проточни бојлери)

Продаја еколошких производа.

069 708 275

064 1351 220

ostojar@ptt.rs 

www.limespi.rs
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Ђорђе Радиновић
Сузана Илић
Марина Савић
Јован Јанковић
Милош Ћуић
Зорана Каралић
Предраг Мујкић
Јовица Гагрица
Живко Јовановић
Весна Савић – КЛЕР 
Ирена Ухрик – КЛЕР
Анђелка Смиљковић - КЛЕР
Нина Ашћерић - КЛЕР 
Живојин Чортановачки - КЛЕР
Немања Стикић – кабинет председника
Владимир Шоргић – ИТ одељење
Вељко Радиновић – ИТ одељење
Одељење за информационе технологије и комуникације
ЈП Чистоћа
ЈП Водовод и канализација
РТВ Стара Пазова
МЗ Нова Пазова
НСЗ – филијала Стара Пазова

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

Oрганизациони одбор и чланови радног тела Регионалног сајма привреде 2019:




