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    Пријава се попуњава и оверава у 2 примерка. Оба оверена примерка доставити Шумадија сајму који ће потврдити пријем и вратити 
излагачу оверен примерак. 

                                                                                                                                                                      (Молимо попуните штампаним словима) 

Пун назив излагача: 

Адреса: 

Телефон: Факс: 

E-mail: http: 

Број текућег рачуна: Банка: 

ПИБ: Обвезник ПДВ-а:                   □ Да                  □ Не      

Контакт особа:  Мобилни: 

 

 Обавезна излагачка уписнина 

Излагачи          4.200,oo рсд                            Суизлагачи       14.400,oo рсд 

Изјављујемо да смо овим путем упознати са условима учествовања на манифестацијама Шумадија сајма који су саставни 
део Општих правила учествовања на истима и предметне пријаве и у целини их прихватамо.   

Исказане цене су са урачунатим ПДВ-ом. 

Излагачка уписнина за суизлагаче износи 20.000,оо рсд, затим су сви су у обавези да се региструју посебном 
пријавом за учествовање и обавезну регистрацију у каталогу излагача и плаћају обаветну излагачку уписнину. 

СУИЗЛАГАЧИ: НАЗИВ ФИРМЕ ГРАД ДРЖАВА 

1.   

2.   

3.   

Исказане цене су са урачунатим ПДВ-ом. 

ИЗЛАГАЊЕ У РОБНОЈ ГРУПИ:                                                          (Молимо означите) 

□ Венчанице                      □ Агенције за венчања 
□ Одела                               □ Цвећаре 
□ Угоститељске услуге                                                      □ Фото и видео услуге 
□ Продаја накита                                                                □ Продаја обуће 
□ Израда торти и колача                 □ Израда декорација 
□ Штампа позивница                                                                     □ Услуге шминкања 
□ Муизичке услуге                                                      □ Фризерске услуге  
□ Услуге превоза младенаца                                                       □ Специјализовани часописи за венчања 
□ Кетеринг услуге                                                      □ Најам шатора, пагода... 

                                                        

                               Попуњава Шумадија сајам  

 

 

 

  

 

 
 

1 
Рок за пријављивање  

01.фебруар 2023. 
ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ  

 

Обавезна излагачка уписнина         4.800,oo рсд            

_______________  (М.П.)  _______________ 
             Датум                                                 Потпис 

 

Место: ___________________                        Потпис  oвлашћеног лица 

Датум: ___________________        М.П.      _________________________      
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Ова пријава  је саставни део пријаве за учествовање. Оба примерка доставити Шумадија сајму који ће потврдити пријем и вратити 
излагачу оверен примерак. 

Пун назив излагача: 

Контакт особа:  Мобилни: 

 

Напомена: Лого фирме шаљите на e-mail адресу: igor@sumadijasajаm.rs    

Исказане цене су са урачунатим ПДВ-ом.   

                             

                                   Попуњава Шумадија сајам 
 

 

 

 

  

Необрађен простор у Хали 1 1.750,oo ............ m² 

Обрађен и опремљен простор 
У Хали 1 са урачунатим  
необрађеним простором 

9 – 12 m² 12 – 21 m² 21 – 40 m² > 40 m² Уписати квадратуру 

Штанд тип A) ОСНОВНА варијанта - ОКТАНОРМ конструкција 

2.600,oo ............ m² 

A) ОСНОВНА варијанта - ОКТАНОРМ конструкцијa – изглед штанда са опремом урачунатом у цену 

 

 9 - 12 m² 12 - 21 m² 21 - 40 m² > 40 m² 

Аl конструкција и преградни зидови         

Назив фирме у логотипу         

Ламинатна подлога         

Инфо пулт / барска столица 1 / 0 2 / 1 2 / 2 3 / 3 

Сто / столице 1 / 2 2 / 6 2 / 8 3 / 12 

Штендер 1 2 2 3 

Остава 1 m² 2 m² 2 m² 3 m² 

Јутарње чишћење штанда         

                                        

Место: ___________________                        Потпис  oвлашћеног лица 

Датум: ___________________        М.П.      _________________________      _______________  (М.П.)  _______________ 
             Датум                                                 Потпис 

 

2 ПРИЈАВА ЗА ЗАКУП, ИЗГРАДЊУ И ОПРЕМАЊЕ ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА (РСД / m2) 
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Ова пријава је саставни део пријаве за учествовање. Оба примерка доставити Шумадија сајму који ће потврдити пријем и вратити  

излагачу оверен примерак. 

Пун назив излагача: 

Контакт особа:  Мобилни: 

(Молимо упишите количину) 

Назив Ком 
РСД / 
ком. 

Назив Ком РСД / ком. 

Сто  900,oo 
Застакљена вертикална витрина 100x50x200cm, 
h250cm 

 4.500,oo 

Столица  900,oo 
Застакљена хоризонтална витрина 100x50x30cm, 
h100cm 

 4.500,oo 

Барска столица  1.000,оо Кула максима 300x300cm, h4m  30.000,oo 

Барска столица ПРЕМИУМ  2.500,oo Кула максима 300x300cm, h5m  38.000,oo 

Стандардни инфо пулт 100x50cm,  h 1m  2.300,oo Стуб са 2 комада рефлектора  3.500,оо 

Стандардни инфо пулт 100x100cm,  h 1m  3.200,oo Врата са кључем  3.200,oo 

Радијусни инфо пулт 50x50x155cm, h 1m  4.000,oo Преградни зид 100x250cm
 

 1.800,oo 

Остава по m²  2.500,oo Прелеп испуна  2.200,oo 

Полица са два реда 100x100x h cm  2.500,oo Суб са 2 рефлектора  3.500,оо 

Шумадија сајам задржава право корекције цена. Плаћање по пријему предрачуна. Овим путем изјављујемо да смо упознати са ценовником и условима на овој 
пријави и Општим правилником о учествовању на манифестацијама Шумадија сајма и исте у целости прихватамо. Уговорне стране су се сагласиле да 
евентуалне спорове настале применом овог уговора решава стварно надлежни суд у Крагујевцу.. Цене које нису споменуте налазе се у ценовнику Шумадија 
сајма. Трошкови отказивања изградње штанда по поуњеној и потписаној пријави се фактуришу 50% од изградње штанда. 

Исказане цене су са урачунатим ПДВ-ом.     

 
Назив Ком РСД / ком. Назив  Ком РСД / ком 

Електрични прикључак до 3 kW  3.500,oo Интернет (WifI 10Mb / 5Mb),   8.800,oo 

Електрични прикључак 3 kW-10kW  3.900,oo Интернет (Cable 30Mb/ 20Mb)  14.800,oo 

Електрични прикључак преко 10 kW  4.800,oo LCD 32’’                  3.000,oo 

Исказане цене су са урачунатим ПДВ-ом.     

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИЗЛАГАЧЕ: Ради лакшег спровођења припремних радњи неопходно је да попуњавањем 
ставке 3.1 Шумадија сајму оставите информацију о намерама за брендирање Вашег изложбеног простора.  Деловање 
супротно информацијама из ставке 3.1, а што би имало за последицу оштећења на сајамској опреми биће третирано 
сагласно важећем ценовнику Шумадија сајма. 

Брендирање 

изложбеног 

простора 

Да   

 Лепљење пропагандног материјала на преградне зидове  

 Постављање банера самостално  

 Постављање банера уз услугу Шумадија сајма   

Не     

Исказане цене су са урачунатим ПДВ-ом 

                                  Попуњава Шумадија сајам  

 
 
 
 

  

  

  

Место: ___________________                        Потпис  oвлашћеног лица 

Датум: ___________________        М.П.      _________________________      _______________  (М.П.)  _______________ 
             Датум                                                 Потпис 

 

2.1 ОПРЕМА КОЈУ ПОРУЧУЈЕМО ДОДАТНО, А НИЈЕ УРАЧУНАТА У НАВЕДЕНУ ЦЕНУ ИЗГРАДЊЕ И ОПРЕМАЊА 

3 ПРИЈАВА ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛУГЕ 

3.1 ПРИЈАВА ЗА УСЛУГУ БРЕНДИРАЊА ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА 
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Ова пријава је саставни део пријаве за учествовање. Оба примерка доставити Шумадија сајму који ће потврдити пријем и вратити 
излагачу оверен примерак. 

Пун назив излагача: 

Контакт особа:  Мобилни: 

 

ТЕКСТ О ДЕЛАТНОСТИ (до 20 речи)                                                                                                  (Молимо попунити штампаним словима) 
 

ЗАЈЕДНО СА ПРИЈАВОМ ОБАВЕЗНО ДОСТАВИТИ  за каталог Ваш заштитни знак у електронском облику (.tiff ili .cdr format 300dpi) 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Рок за доставу материјала: 15.08.2022.     

Исказане цене су са урачунатим ПДВ-ом.                                                                                               (Молимо означите опцију) 

Додатни рекламни простор  
РСД / 
ком 

Додатни рекламни простор   
РСД / 
ком 

Предња корица каталога унутра 1/1  11.200,oo Јарбол на платоу (донета застава)  8.000,oo 

Задња корица каталога унутра 1/1  11.200,oo Истицање донетог транспарента унутар хале (3x2,5м, 4x2,5м)  8.400,oo 

Задња корица каталога споља 1/1  13.200,oo Истицање донетог транспарента испред хале (4,7x4,5м)  8.400,oo 

1/1 страница у каталогу - колор  9.000,oo Подела флајера  (лица која нису излагачи по дану)  8.000,oo 

½ странице у каталогу  5.200,oo Изнајмљивање постоља за истицање заставе у/ван  Хале 1  7.000,oo 

Полеђина позивнице  15.000,oo Светлећи тотем 3x1,5м на улазу у комплекс Шумадија сајма   20.000,оо 

Постављање Roll-up-a  8.400,oo Светлећи тотем 1,2x1,5м на улазу у комплекс Шумадија сајма   15.000,оо 

 

Уколико желите било који вид презентације или промоције, молимо Вас да попуните следећу табелу. Наведени подаци биће део 
званичног програма. Шумадија сајам задржава право корекције термина.     

 Опис презентације Датум Време (од-до) 

У конференцијској сали (излагач) 
први сат гратис, сваки следећи 
7.200,оо РСД 

   

У конференцијској сали  
(није излагач) 9.000,оо РСД 

 
 
 

  

За презентацију нам је потребно: (молимо назначите) □ Платно            □ LCD пројектор за PC презентацију  
                                                                                            □ PC Лап Топ    □ Интернет 

Исказане цене су са урачунатим ПДВ-ом.    

 

                                  Попуњава Шумадија сајам 
 
 
 
 

  

  

Место: ___________________                        Потпис  oвлашћеног лица 

Датум: ___________________        М.П.      _________________________      _______________  (М.П.)  _______________ 
             Датум                                                 Потпис 

 

4 ПРИЈАВА ЗА ОБАВЕЗНУ РЕГИСТРАЦИЈУ 

4.1 ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРАТЕЋИМ ПРОГРАМИМА 
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ОПШТА ПРАВИЛА УЧЕСТВОВАЊА НА САЈМУ 

1. Сајамске манифестације које организује Шумадија сајам имају за циљ да омогуће : 

 излагање производа и понуду услуга из земље и иностранства намењених тржишту; 

 приказивање техничких и других достигнућа из привредних области које су у програму одређене сајамске 
манифестације; 

 успостављање и одржавање пословних веза и закључивање пословних уговора између Излагача и купаца, 
односно потенцијалних пословних партнера, унапређење унутрашње и међународне трговине и пословно-
техничке сарадње. 

2. Сајамске манифестације се одржавају на унутрашњем простору Шумадија сајма, у сајамској хали и на 

спољашњем простору Шумадија сајма. Шумадија сајам одређује садржај, дужину трајања и радно време појединачних 
сајамских манифестација. 

3. Излагач на сајму може бити правно или физичко лице које се бави производњом или прометом робе, односно 

пружањем услуга из привредне гране за коју се приредба организује. Излагач  излаже у своје име и за свој рачун, или у 
име и за рачун друге организације. 

4. Шумадија сајам Излагачу доставља образац пријаве за учествовање на сајму. Читко попуњену пријаву, потписану 

од стране овлашћеног лица и оверену печатом Излагача, Излагач враћа сајму ради евидентирања и овере. По оверавању 
приспеле пријаве, један примерак исте Шумадија сајам доставља Излагачу уз предрачун за све што је у пријави назначено. 
Пријава за учествовање на сајму постаје валидна и обавезујућа када је организатор овери и један примерак преда 
Излагачу. Уколико Излагач нема писмених примедби у временском року од 5 дана од дана потврде учешћа, пријава за 
учествовање на сајму сматра се уговором закљученим између Шумадија сајма и подносиоца пријаве. 

5. У року од 15 дана пре дана отварања сајма, Излагач мора да достави организатору прецизне податке који се 

односе на његове тачно одређене излагачке секторе продаја и услуга. Организатор задржава право да предузме 
одговарајуће мере, укључујући и забрану излагања и уклањања горе наведених производа  са излагачког места уколико 
нису у складу са спецификацијама излагача. У том случају ће организатор бити овлашћен да поништи уговор и да уклони 
излагачке производе са излагачког места о трошку Излагача. 

6. Излагач је обавезан да неповратно уплати 20% од износа у предрачуну у року од 7 дана по пријему предрачуна. 

Најкасније месец дана пре почетка сајамске манифестације, Излагач је дужан да уплати 30% од износа наведеног у 
предрачуну, док је преосталих 50% Излагач обавезан да уплати 15 дана пре почетка сајамске манифестације. 
Уколико се Шумадија сајам и Излагач који је правно лице, споразумеју о посебном начину плаћања, такав начин плаћања 
ће бити дефинисан Споразумом о начину плаћања. 
Уколико се Шумадија сајам и Излагач који је физичко лице, споразумеју о одложеном плаћању чековима грађана, такав 
начин плаћања ће бити дефинисан Споразумом о начину плаћања. 
Начин и рок плаћања налазе се на сваком обрасцу за учествовање у Општим правилима учествовања на сајму. 
По завршетку сајамске манифестације Излагачу ће бити достављена коначна фактура са исказаним трошковима свих 
стварно коришћених услуга које је Излагач дужан да плати у року наведеном у фактури. 
Уколико Излагач из било ког разлога не плати износ у року наведеном у коначној фактури, дужан је да плати законску 
затезну камату. 

7. У случају отказивања учешћа, Излагач се обавезује да плати следеће трошкове: 

 20% укупне вредности наручених услуга и уписа у регистар излагача у званичном каталогу (обавезна излагачка 
уписнина) уколико откаже учешће месец  дана пре почетка сајамске манифестације; 

 50% укупне вредности наручених услуга и уписа у регистар излагача у званичном каталогу (обавезна излагачка 
уписнина) уколико откаже учешће 15 дана пре почетка сајамске манифестације; 

 100% вредности наручених услуга и уписа у регистар излагача у званичном каталогу (обавезна излагачка 
уписнина) уколико откаже учешће у року краћем од 15 дана пре почетка сајамске манифестације. 

Отказ уговора врши се у писменој форми. Даном отказа сматраће се дан пријема писмена о отказу уговора. 

8. Излагач се обавезује да поштује термин отварања и затварања сајамске манифестације, а посебно да штанд са 

експонатима буде у функцији до отварања и затварања манифестације. Излагачу ће се омогућити опремање штанда 
најмање један дан пре отварања сајма, као и по завршетку. 

9. Одговорност за нестанак или штету насталу на експонатима или другој имовини Излагача у потпуности сноси 

Излагач. 

  

                               Попуњава Шумадија сајам 
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10. За закупљени излагачки простор Излагачу, у зависности од величине излагачког простора, припада најмање 2, а 

највише 5 излагачких легитимација. За закупљени излагачки простор Излагачу, у зависности од величине излагачког 
простора, припада најмање 1, а највише 2 паркинг пропуснице . 

11. Организатор задржава право отказивања и одлагања сајамске манифестације, при чему писменим путем 

обавештава већ регистроване учеснике најкасније 15 дана пре почетка манифестације. 
Повраћај уплате у случају отказивања сајамске манифестације, организатор ће извршити у разумном року. 
У случају одлагања сајамске манифестације, сматраће се да је Излагач сагласан са промењеним термином уколико се 
писмено не изјасни дргучије. 

12. За све евентуалне спорове настале између Шумадија сајма и Излагача надлежан је Привредни суд у Крагујевцу. 

13. Потписивањем и овером Општих правила о учествовању на сајму од стране одговорног лица Излагача, Излагач 

потврђује да је са истим правилима упознат и да ће се истих придржавати без могућности накнадних приговора, те да 
Општа правила за учествовање на сајму одражавају сагласност воља (уговор) Излагача и Шумадија сајма са свим правним 
последицама у случају непоштовања истог. 
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