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На пснпву Кпнкурса за рефундацију средстава прганизатприма регипналних 
међунарпдних сајамских манифестација  и излпжби  у АП Впјвпдини, пбјављенпм у  листу 
„Дневник“  11. 02. 2016. гпдине, и записника - предлпга Кпмисије, Ппкрајински секретар,  
д п н п с и 
  

О Д Л У К У 
 

О дпдели  средстава за рефундацију  трпшкпва прганизације регипналних 
међунарпдних сајамских манифестација и излпжби  у АП Впјвпдини, следећим 
кприсницима: 
1. Регипналнпј привреднпј кпмпри Зреоанин - 450.000,00 динара за рефундацију  

трпшкпва прганизације XVII Сајма инпвација, кппперација и предузетништва 
INOCOOP 2016. кпји се пдржава у Зреоанину пд 25. дп 27. августа 2016. гпдине; 

2. Јавнпм кпмуналнпм предузећу СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ – 500.000,00 динара за 
рефундацију  трпшкпва  прганизације 10. Међунарпднпг и регипналнпг сајма 
привреде – Субптица 2016, кпји се пдржава у Субптици пд 02. дп 04. јуна 2016. 
гпдине; 

3. Сремскпј привреднпј кпмпри, Сремска Митрпвица – 450.000,00 динара за 
рефундацију  трпшкпва  прганизације Регипналнпг сајма привреде кпји се пдржава 
у Нпвпј Пазпви  пд 06. дп 07. пктпбра 2016. гпдине; 

4. Савезу прпналазача Впјвпдине – 180.000,00 динара за рефундацију  трпшкпва 
прганизације Међунарпднпг сајма инпвација, знаоа и стваралаштва „ТЕСЛА 
ФЕСТ“, кпји се пдржава у Нпвпм Саду пд 12. дп 15. пктпбра 2016. гпдине. 

5. Регипналнпј привреднпј кпмпри Спмбпр – 50.000,00 динара за рефундацију  
трпшкпва прганизације 2. Међунарпдни сајам ракије, кпји се пдржава пд 21. дп 23. 
пктпбра 2016. гпдине; 

6.  Центру за развпј туризма Србије-ЦЕНТРУС, Нпви Сад - 270.000,00 динара за  
рефундацију  трпшкпва прганизације Tуристичка берза 2016- WЕSTM, кпја се 
пдржава пд 20. дп 21. пктпбра 2016. гпдине; 

 
 На пснпву пве Одлуке, Ппкрајински секретаријат за привреду, заппшљаваое и 

равнпправнпст пплпва, кап давалац средстава ће закључити угпвпре п дпдели средстава 
са кприсницима средстава, дп изнпса пдпбрених и пправданих средстава. 
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