
 

 

Шумадија сајам д.о.о. обавештава да је расписан 

ЈАВНИ  ПОЗИВ 

за подношење захтева за учешће у организацији Изложби у сточарству - говедарству, 

овчарству, свињарству и козарству (племените расе)  у 2022. Години 

 

I Позивају се удружења да поднесу захтев за учешће у организацији изложби у сточарству у 
2022. години 

II     Изложба ће бити одржана у оквиру Сајма пољопривреде 8 - 11. септембра 2022. години на 
Шумадија сајму. 

III     Право на учешће имају удружења: 
1. регистрована у АПР-у, у активном статусу; 
2. чија је претежна делатност у складу са јавним позивом за област за коју се 

удружење пријављује (појединачно за неку  или збирно); 
3. уписана у регистар одгајивачких организација (оверена копија Решења); 
4. има оверен петогодишњи одгајивачки програм ( за свињарство – аутохтоне расе); 
5. која имају искуства у организовању изложби у сточарству 
6. која имају ангажована стручна лица – судије за изложбе у сточарству  верификоване 

од стране надлежних институција; 
IV Удружење је одговорно за живот, здравље и добробит животиње и мора да предузима 

све мере како би обезбедило да се животињи не наноси непотребан бол, патња, 
страх, стрес и повреда у складу са Законом о добробити животиња („Службени 
гласник Републике Србије“, број 49/09).  

V    Шумадија сајам не сноси одговорност у случају евентуалне повреде или несреће 
животиња, осталих учесника и трећих лица (публике), као и у случају евентуалне 
материјалне штете настале по било ком основу – сву одговорност сноси удружење. 

VI Рок за подношење захтева за учешће у организацији Изложби у сточарству је од дана 
објављивања јавног позива, а најкасније до 25. јула 2022. године до 15.30 часова.  

VII Удружења могу да поднесу појединачне пријаве за неку од грана сточарства или збирно за 
све из јавног позива. 

VIII Пријаве са детаљним, образложеним трошковником и комплетном документацијом којом 
доказује услове из поглавља III достављају се на адресу Шумадија сајам д.о.о. Крагујевац, 
ул.Саве Ковачевића бб, 34000 Крагујевац, са назнаком: „За јавни позив за учешће у 
организовању изложби животиња“.  Организациони одбор утврђује ранг листу 
подносиоца захтева који испуњавају услове прописане Јавним позивом. 

IX Непотпуни и неблаговремени захтеви неће бити разматрани. 
X Шумадија сајам задржава право да откаже или одложи изложбу, ако процени да постоји 

разлог који угрожава здравље и безбедност животиња или људи. 
 

Детаљније информације и образац пријаве могу се добити у просторијама Шумадија сајма и на 

сајту www.sumadiijasajam.rs. 

 

http://www.sumadiijasajam.rs/

