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ИЗВЕШТАЈ 

12. Међународни сајам предузетништва „БИЗНИС БАЗА  2013“ у Београду, 

27.-29. новембaр 2013. 

 

Опште: 

Радно време сајма за посетиоце: 10.00-19.00 часова 

Организатор: Београдски сајам у сарадњи са РС Министарством регионалног развоја и 

локалне самоуправе, Националном агенцијом за регионални развој, Сталном конференцијом 

градова и општина, градом Београдом 

Површина изложбеног простора: 35м² 

Цена закупа: 204.672,00 дин. обрачунато са ПДВ-ом 

Организација и реализација наступа: Одељење за ЛЕР  

У оквиру штанда града Панчева Одељење за ЛЕР обезбедило учешће представника 

привредних друштава, и то: „Утва-Милан Премасунац“-Качарево, „Passage group“, „Silex“, 

„Божић и синови“, „Катарина М“, „Анка и распевана вуна“, „АГ систем дуо“, „Млекара  

Панчево АД“, „ALM Nonowen“, „Промега“, „Глобус електромобили“ и „MП пласт“. 

 

 

Запослени присуство на сајму - појединачно за сваки сајамски дан: 

27.11.2013.  

На свечаном отварању сајма били су представници града Панчева, и то: Павле Раданов-

Градоначелник, Јелена Батинић - већница за привреду, предузетништво и инвестиције, и 

Јасмина Радовановић, Канцеларија за односе са јавношћу ГУ 

Секретар Секретаријата Анђелија Цветић 

Одељење за ЛЕР - Оливера Суботић, Марина Кахрић-Лазић, Чедомир Марков и Ивана 

Милошевић 

28.11.2013.  

Одељење за ЛЕР - Оливера Суботић, Марина Кахрић-Лазић, Чедомир Марков и Ивана 

Милошевић 

Татјана Медић у делу дана пратила панеле 

29.11.2013. 

Одељење за ЛЕР - Оливера Суботић, Марина Кахрић-Лазић, Чедомир Марков и Ивана 

Милошевић 

 

 

Извештај по данима (сажет приказ): 

Сајам „Бизнис База 2013“ је највећа и најважнија национална манифестација предузетника и 

институција које пружају подршку развоју сектора МСП у Србији у циљу повећања: 

Привредне активности, развоја предузетништва, подстицај оснивања, раста и развоја малих 

и средњих предузећа, свих привредних делатности, повећање конкурентности и 

иновативности, примена ИТ, претварање иновација у готов производ, допринос повећању 

извоза, сертификација и стандардизација, професионална оријентација младих, подстицај 

развоја ученичког, омладинског, женског и социјалног предузетништва и друштвено 

одговорног пословања. 

 

27.11.2013. 

Овогодишњи сајам је свечано отворио Игор Мировић, министар регионалног развоја и 

локалне самоуправе. Министар и представници медија су поздравили све учеснике и 

обишли штандове градова и општина, међу којима и штанд Града Панчева.  

На свечаном отварању сајма били су представници града Панчева, и то: Павле Раданов-

Градоначелник, Јелена Батинић - већница за привреду, предузетништво и инвестиције, 

Анђелија Цветић - секретар Секретаријата за привреду и економски развој и Јасмина 
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Радовановић, Канцеларија за односе са јавношћу ГУ. Представници града Панчева, 

организатора наступа на овом сајму - Одељења за локални економски развој, у саставу: 

Оливера Суботић, Марина Кахрић-Лазић, Чедомир Марков и Ивана Милошевић су на овом 

сајму, у оквиру штанда града Панчева,  обезбедили учешће представника привредних 

друштава, и то: „Утва-Милан Премасунац“-Качарево, „Passage group“, „Silex“, „Божић и 

синови“, „Катарина М“, „Анка и распевана вуна“, „АГ сѕистем дуо“, „Млекара  Панчево 

АД“, „ALM Nonowen“, „Промега“, „Глобус електромобили“ и „MП пласт“. Свако предузеће 

имало је присутног представника или више њих, који су својим промотивним материјалима, 

брошурама, флајерима и експонатима били у прилици да током целог дана презентују своје 

пословање, капацитете, производе и услуге које пружају. Такође, представници неких 

присутних предузећа имали су заказан састанак на Међународним пословним сусретима.  

Штанд града Панчева имао је запажено место у хали 1, што је допринело атрактивности 

наступа и бројности учесника на истом. Запажен наступ имала је и Млекара Панчево АД, 

која је имала дегустацију својих производа. Представници Одељења за ЛЕР су током првог 

дана давали  све информације посетиоцима штанда града Панчева, дистрибуирали 

промотивне материјале,  обишли све штандове осталих излагача-локалних самоуправа, 

привредних комора, министарстава,   НАЛЕД-а, РЦР БНАТА-а,  и осталих институција за 

подршку сектору малих и средњих предузећа. 

Представници града Панчева су обавили и друге послове које подразумева дежурство на 

саjму, и то:  давање свих релевантних информација посетиоцима штанда града Панчева, 

дистрибуција промотивног материјала, прикупљање материјала осталих градова и општина, 

развојних институција за подршку пословању, размена контаката, као и присуство на 

следећим панелима: 

 

- НВО „ЕНЕЦА“ – презентација пројекта „Покрени се за посао“  

- РРА Шумадија и Поморавље – презентација пројекта „NEXT“ 
 

28.11.2013.  

Другог дана сајма на штанду града су осим запослених у Одељењу за ЛЕР - Оливера 

Суботић, Марина Кахрић-Лазић, Чедомир Марков и Ивана Милошевић, били присутни  и 

Милорад Милићевић, начелник Градске управе, Јелена Батинић - већница за привреду, 

предузетништво и инвестиције, Олга Шарац, директор Агенције за имовину Градске управе. 

Представници града Панчева, организатора наступа на овом сајму - Одељења за локални 

економски развој су другог дана сајма, у оквиру штанда града Панчева, презентовали 

структуру привреде заједно са представницима привредних друштава, и то: „Утва-Милан 

Премасунац“-Качарево, „Passage group“, „Silex“, „Божић и синови“, „Катарина М“, „Анка и 

распевана вуна“, „АГ сѕистем дуо“, „Млекара  Панчево АД“, „ALM Nonowen“, „Промега“, 

„Глобус електромобили“ и „MП пласт“. Свако предузеће имало је присутног представника 

или више њих, који су својим промотивним материјалима, брошурама, флајерима и 

експонатима били у прилици да током целог дана презентују своје пословање, капацитете, 

производе и услуге које пружају. Представници Одељења за ЛЕР су током другог дана 

давали  све информације посетиоцима штанда града Панчева, дистрибуирали промотивне 

материјале,  обишли све штандове осталих излагача-локалних самоуправа, привредних 

комора, министарстава,   НАЛЕД-а, РЦР БАНАТА-а, РЦР Шумадија Поморавље, РЦР 

Београд  и осталих институција за подршку сектору малих и средњих предузећа. 

Представници града Панчева су обавили и друге послове које подразумева дежурство на 

саjму, и то:  давање свих релевантних информација посетиоцима штанда града Панчева, 

дистрибуција промотивног материјала, прикупљање материјала осталих градова и општина, 

развојних институција за подршку пословању, размена контаката. Оливера Суботић је имала 

разговоре са Браниславом Милосавом из РЦР Банат-а и Здравком Нешић, саветником за 

инфраструктурне пројекте испред НАРР-а око  обука за инфраструктурне пројекте коју би 

реализацовали професори Грађевинског факултета из Београда. Запослени у ЛЕР-у су  



3 

присуствовали на следећим панелима: 

- НАРР: Семинар за председнике општина и градоначелнике „Европски извори 

финансирања после 2014.године“ 

- Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, СКГО, РГЗ, Републичка 

дирекција за имовину „Јавна својина локалне самоуправе“ 

- Грађевински факултет: „Управљање инфраструктурним пројектима“ 

- Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, СКГО, РГЗ, Републичка 

дирекција за имовину „Нацрт закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе 

29.11.2013. 

Трећег дана сајма на штанду града су били присутни запослени у Одељењу за ЛЕР - 

Оливера Суботић, Марина Кахрић-Лазић и Чедомир Марков, Љубица Валашко и Јелена 

Лупулов из Секретаријата за пореску aдминистрацију. Од представника привредних 

друштава били су: „Утва-Милан Премасунац“-Качарево, „Passage group“, „Silex“, „Божић и 

синови“, „Катарина М“, „Анка и распевана вуна“, „АГ систем дуо“, „Млекара  Панчево АД“, 

„ALM Nonowen“,„Промега“, „Глобус електромобили“ и „MП пласт“. 

Представници Одељења за ЛЕР су током трећег дана давали  све информације посетиоцима 

штанда града Панчева, дистрибуирали промотивне материјале,  обишли све штандове 

осталих излагача-локалних самоуправа, привредних комора, штанд  Савеза проналазача 

Србије, штанд „Итал-југ“,српско-италијанске коморе министарстава, штанд Индијске 

амбасаде у Београду  и осталих институција за подршку сектору малих и средњих 

предузећа. 

Представници града Панчева су обавили и друге послове које подразумева дежурство на 

саjму, и то:  давање свих релевантних информација посетиоцима штанда града Панчева, 

дистрибуција промотивног материјала, прикупљање материјала осталих градова и општина, 

развојних институција за подршку пословању, размена контаката. Запослени у ЛЕР-у су  

присуствовали на следећим панелима: 

 

- НАРР: Семинар за градоначелнике и председнике општина „Планирање успешних 

општинских и регионалних пројеката“ 

- СКГО: Припрема за спровођење обједињене наплате пореза по одбитку 

 

 

Медијска заступљеност: 

РТВ Панчево http://rtvpancevo.rs/Vesti/Lokal/pancevo-na-sajmu-biznis-baza-2013.html 

http://rtvpancevo.rs/92.1-Info/Lokal/okupljanje-lokalnih-samouprava-na-biznis-sajmu.html 

 

Општа оцена сајма: 

Међународни сајам предузетништва је место сусрета представника привреде, републичких 

министарстава, покрајинских секретаријата, различитих развојних фондова, представника 

локалних самоуправа и сектора невладиних организација. Приметно је да је број учесника 

смањен у односу на претходни период. 

Простор за излагање града Панчева - на одличном месту, површина за излагање – савршена, 

распоред је био добар. Свако предузеће имало је присутног представника или више њих, 

који су својим промотивним материјалима, брошурама, флајерима и експонатима били у 

http://rtvpancevo.rs/Vesti/Lokal/pancevo-na-sajmu-biznis-baza-2013.html
http://rtvpancevo.rs/92.1-Info/Lokal/okupljanje-lokalnih-samouprava-na-biznis-sajmu.html
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прилици да током целог сајма презентују своје пословање, капацитете, производе и услуге 

које пружају. Такође, представници неких присутних предузећа имали су заказан састанак на 

Међународним пословним сусретима. Представници неких предузећа су остварили контакте 

за пласман својих производа и контакте за набавку сировина. Одељење за ЛЕР тренутно 

спроводи “Анкету задовољства”, којом  ће предузећа исказати своје оцене, што ће бити 

важне смернице одељењу за организацију следћег сајма.  

 

Предлози (за побољшање наступа): 

Привући што већи прој привредника који ће донети своје производе. То указује да 

обавештење о могућности наступа предузећа са градом, морамо пласирати раније (мај-јун), 

што указује да је и одлуку о наступа Града на овом сајму (Закључак ГВ) неопходно донети у 

овом периоду. Многа предузећа су одустала од овогодишњег наступа, јер нису имала 

промотивни материјал. Размотрити могућност реализације пројеката (можда сарадња са 

РЦР “Банат”-ом), у оквиру којег би помогли привредницима и у реализацији промотивног 

материјала.  

 

Фотографије: 

         

                       
 

                     
 

        Фотографије и остала документација доступна у Одељењу за ЛЕР. 

 

 

 

                                                                                                                  Извештај сачинила, 

                                                                                                                   Оливера Суботић 

 

      

 

 

 

                                                                                                    

 


