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ИЗВЕШТАЈ 

12. Међународни сајам предузетништва „ИНВЕСТ ЕКСПО 2013“ у Новом Саду, 

29.-31. октобар  2013. 

 

 

Опште: 

Радно време сајма за посетиоце: 10.00-17.00 часова 

Организатор: АД „Новосадски сајам“ 

Површина изложбеног простора: 25м² 

Цена закупа: 150.030,00 дин. обрачунато са ПДВ-ом 

Организација и реализација наступа: Одељење за ЛЕР  

 

 

 

Запослени присуство на сајму - појединачно за сваки сајамски дан: 

Град Панчево је учествовао на 8. Међународном сајму инвестиција „ИНВЕСТЕКСПО 2013“ 

у Новом Саду, који је одржан у периоду од 29.-31. октобра 2013. године. Међународни сајам 

инвестиција је место сусрета представника републичких министарстава, покрајинских 

секретаријата, различитих фондова, предствника локалних самоуправа и сектора 

невладиних организација. Секретаријат за привреду и економски развој, путем Одељења за 

локални економски развој, је задужен за комплетну организацију и реализацију наступа 

града Панчева на сајму. 

 

Овогодишњи сајам су свечано отворили: Сулејман Угљанин, министар без портфеља, Ђорђе 

Лукач, директор Новосадског сајма, Борко Илић, заменик градоначелника Новог Сада. 

Министар и представници медија су обишли штанд града Панчева и том приликом је 

министар поздравио представнике Града, који су му укратко представили потенцијале и 

ресурсе града Панчева. 

  

Представници града Панчева су обишли све штандове осталих излагача-локалних 

самоуправа, покрајинских секретаријата-Пок.сек. зa међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу, Пок.сек. за привреду,запошљавање и равноправност полова, Пок.сек. за 

енергтику и минералне сировине,  НАЛЕД-а и осталих институција. Представници града 

Панчева су обавили и друге послове које подразумева дежурство на саму, и то:  давање свих 

релевантних информација посетиоцима штанда града Панчева, дистрибуција промотивног 

материјала, прикупљање материјала осталих градова и општина, размена контаката, као и 

присуство на следећим панелима: 

-„Локална пословна клима за привлачење инвестиција“ – фокус: Потребе страних 

инвеститора приликом процеса улагања; Република Чешка пример добре праксе 

- „Сарадња Бачке и Италијанске регије Ломбардија“-пример добре праксе 

- Представљање система за управљање и праћење пројеката „My project“ 

- Представљање водича „Стандардом до европских фондова“ 

 

Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу је у сарадњи са 

НАЛЕД-ом, ВИП-ом, и Новосадским сајмом организовао такмичење излагача у четири 

категорије: вештине презентовања потенцијала локалне самоуправе, изглед штанда, дизајн 

промо-материјала и укупан утисак о наступу на сајму. На свечаном проглашењу најбољег 

штанда сајма, на основу критеријума за оцењивање: квалитет изложбеног материјала, 

практичност поставке штанда, проактивност особља ангажовног на штанду, град 

Панчево је освојио прву награду за „Најбоље вештине презентације“ на међународном 

сајму инвестиција ИНВЕСТЕКСПО 2013. у Новом Саду“. Награда је уручена Оливери 
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Суботић, шефици Одељења за локални економски развој од стране Бранислава Бугарског, 

покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.  

 

Током трајања сајма штанд града Панчева посетили су многи представници градова и 

општина у региону, покрајинских и националних институција, представници новоотворене 

амбасаде Венецуеле у Београду, којом приликом су размењени контакти и уручен им је сет 

промотивног материјала о граду Панчеву.  

Закључком Градског већа града Панчева број:II-05-06-20/2013-17 од 01.10.2013.год. 

одобрено је учешће града Панчева ради промовисања привредних и инвестиционих 

потенцијала Града. Панчево се представило на штанду са стандардним опремањем 25 

квадратних метара простора са прикључком за струју, уз  цену закупа 150.030,00 динара.  

 

На овом сајму од промотивних материјала коришћени су: видео спот - ажуриран Профил 

града Панчева, - Профил града, ЦД издање,  - Понуда локација за инвестирање (тизери), на 

српском и енглеском језику, Инфо листови са основним подацима о локацијама за 

инвестирање у Панчеву, - Водич за издавање грађевинских дозвола, - остало: Backwall, 

помоћна полица за понуде промо материјала, презентације на лаптопу, реквизити добијени 

од ТОП-а на реверс, и сл. 

 

 

Медијска заступљеност: 

РТВ Панчево  

 

 

Општа оцена сајма: 

Сајам „ИНВЕСТЕКСПО 2013“ је прилика да се на једном месту представе инвестициони 

потенцијали и конкретни пројекти заинтересованим домаћим и страним инвеститорима, као 

и представницима домаћих и иностраних фондова. На сајму су организовани округли 

столови, панели и тематски догађаји, који су у отвореном дијалогу омогућили размену 

мишљења, доношење предлога и излагање конкретних иницијатива.  

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

распоред је био добар. Награда за „Најбоље вештине презентације“: 

Жири је у образложењу награде за град Панчево навео да су запослени на штанду 

града показали неопходан ниво компетентности, да су имали садржајне и релевантне 

информације, те да су на најадекватнији начин представили конкурентске предности 

и понуду града за инвеститоре. 
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Фотографије: 

              
 

 

              
                             

Фотографије и остала документација доступна у Одељењу за ЛЕР. 

 

 

 

                                                                                                                  Извештај сачинила, 

                                                                                                                   Оливера Суботић 

 

      

 

 

 

                                                                                                    

 


