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Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за избор коизлагача за наступ на  44. Међунардоном сајму туризма  који ће бити 
одржан од 23. - 26.02.2023. године на „Београдском сајму“ 

 
Јавни позив намењен је: микро и мала привредна друштва, предузетници, 

удружења предузетника и удружења грађана (у даљем тексту: Подносилац пријаве), који се 
баве туристичком делатношћу и уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у 
даљем тексту: АПР) са активним статусом, са територије Аутономне покрајине Војводине.   
Позивају се да наступе као коизлагачи на штанду Покрајинског секретаријата за привреду и 
туризам на 44. Међунардоном сајму туризма у Београду.  

 
Право учешћа на  овом Јавном позиву имају: 

 
1. микро и мала привредна друштва и предузетници који се баве туристичком 

делатношћу;  
2. удружења предузетника и удружења грађана која се баве туристичком делатношћу, 

промоцијом туристичке поноде и увођења технолошких иновација у промоцији и 
пословању туристичких и угоститељских објеката у АП Војводини.  
 

Подношење пријаве  
 

Пријава на Јавни позив за коизлагаче подноси се на обрасцу који се преузима на 
интернет страници 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  за наступ на САЈМУ 
ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ од 23.-26.02.2023. године“.    

 
Доношење одлуке о избору коизлагача  

 
Одлуку о избору коизлагача доноси  Покрајински секретар за привреду и туризам. 

Одлука се објављује  на сајту Покрајинског секртаријата. 
Коизлагачи који буду одлуком  изабрани, самостално организују и сносе трошкове 

доласка и одласка на 44. Међунардони сајам туризма у Београду, као и трошкове свог 
промотивног материјала. 

Свим коизлагачима је обезбеђено заједничко представљање на штанду 
Покрајинског секретаријата за привреду и туризам који сноси трошкове закупа простора.  

 
Јавни позив је отворен до 20.02. 2023. године. 

 
                           Контакт телефон за информације 021/ 487-4481.  

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

