
 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

За избор коизлагача за наступ на „САЈМУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТАРИХ ЗАНАТА“ 
који ће бити одржан на „Новосадском сајму“ од 21-22.03.2022. године  

 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам  позива предузетнике (занатлије), 
удружења предузетникa и удружења грађана регистроване на територији АП 
Војводине да наступе на штанду Покрајинског секретаријат за привреду и туризам.  

 
 1. Право и услови  учешћa на „Сајму предузетништва и старих заната“  

 
Право наступа на штанду  Покрајинског секретаријата имају:  
 
1. предузетници (занатлије) регистровани на територорији АП Војводине   
2. удружења предузетника (занатлија) регистрована на територији  АП Војводине  
3. удржења грађана регистрована на територији АП Војводине која се баве делатностима  

од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим 
занатима.  

 
Свим излагачима је обезбеђено заједничко представљање и излагачко место.  
Закуп простора на „Новосадском сајму“ обезбеђује Покрајински секретаријат за 
привреду и туризам.  
Предузетници, удржења предузетника и удружења грађана који се пријаве за наступ 
самостално организују и сносе трошкове доласка и одласка на Сајам, као и свог 
промотивног материјала.  

2. Подношење пријаве за учешће 

Пријава на Јавни позив се подноси на обрасцу који се преузима на интернет  
презентацији Покрајинског секртаријата за привреду и туризам:  
www.spriv.vojvodina.gov.rs  и доставља се поштом или предајом на Писарници 
Покрајинских органа управе, у затвореној коверти на адресу: Покрајински 
секретаријат за привреду и туризам, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 
16, са назнаком на лицу коверте: „Пријава на Јавни позив за наступ на САЈМУ 
ПРЕДУЗЕТНИШТВА И СТАРИХ ЗАНАТА“.   

 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 

Покрaјински секретaријaт зa привреду и туризам 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
 Т: +381 21 487 46 10  F: +381 21 557 001 
 www. spriv.vojvodina.gov. rs 
 

 Број: 144-401- 29/2022-04-1 Датум: 24.02.2022. 

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/


У пријави на Јавни конкурс доставити лого предузетничке радње односно 
удружења.  

Јавни позив је отворен до 15. марта  2022. године. 
 

3. Доношење одлуке 
 

Испуњеност услова и избор излагача утврђују организатори у складу са Правилима 
о учествовању на Сајму.  
Одлуку о избору излагача доноси Покрајински секретар за привреду и туризам. 
 
Контакт телефон за информације 021/ 487-4481.  
 


