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Диван је привредни Срем!

Каталог излагача и учесника
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Добродошли у Нову Пазову, 
на 14. Регионални сајам привреде

Нова Пазова - 30. септембар и 01. октобар 2021. године
Развој приватног предузетништва у општини Стара Пазова је традиција дуга више од половине века.  Протеклих 
деценија, поменута традиција давала је снажан мотив малој привреди, која је у све конкурентнијем привредном 
окружењу, подстакла и компаније великих светских брендова да своје пословне операције сместе у једној од 
привредно најперспективнијих општина у Републици Србији.

Регионални сајам привреде у општини Стара Пазова брзо је препознат као једно од значајних места спајања 
најразличитијих бранши са територије Србије и шире, могућност да се представе разноврсни излагачки 
програми на једном месту.

Општина Стара Пазова и Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Сремског управног округа, 
и ове године заједничким снагама обезбедиће квалитетан пословни догађај, добру сајамску атмосферу, 
простор и могућност за представљање, упознавање и стручне контакте за предузетнике из Србије и из држава 
у окружењу.

Циљ Регионалног сајма привреде јесте упознавање са новим занатима и вештинама који су у складу са 
данашњим временом и технологијама, што отвара могућност да се наше привредно окружење осавремени, а 
самим тим повећа учешће наших предузетника на све већем и захтевнијем тржишту.

Овогодишњи Сајам привреде окупиће више од 100 излагача међу којима ће поред привредника из наше земље, 
прилику имати да се представе и излагачи из држава у окружењу.

Посетиоцима ће се представити привредници из области металне и пластичне галантерије, прераде дрвета, 
хемијске индустрије, ИТ опреме, грађевинарства, текстила, обуће, прехрамбене индустрије, механизације, 
пољопривреде, туризма и угоститељства, а излагачки програм ће допунити и пратеће манифестације попут 
сусрета привредника, разних презентација, Сајма запошљавања, промоција, дегустација итд.

ДОБРОДОШЛИ НА  РЕГИОНАЛНИ САЈАМ ПРИВРЕДЕ!
ДИВАН ЈЕ ПРИВРЕДНИ СРЕМ!
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Привредни сајмови се промовишу као средства економског развоја и  одржавају се на 
редовној основи, на готово свим тржиштима привлачећи компаније из различитих региона.  
Модерни привредни сајмови прате традицију европских сајмова из касног средњег века, у 
ери меркантилног капитализма. У овом раздобљу, произвођачи и занатлије су посећивали 
градове како би продали и изложили своје производе. Крајем XVIII века, индустријске изложбе 
у Европи и Америци постају све учесталије осликавајући тако технолошку динамичност 
Индустријске револуције. Концепт годишњег привредног сајма добија на значају у свим 
индустријским гранама, ширећи се из европских произвођачких центара, у Северну Америку 
и остатак света.
Регионални сајам привреде у Новој Пазови је изложба која се организује са циљем да 
компаније из појединих индустријских грана изложе и представе своје најновије производе 
и услуге, сретну се са потенцијалним партнерима и купцима, увиде активности конкурената и 
да проуче нове тржишне трендове и шансе.
Због чињенице да су свака четири од пет посетиоца привредног сајма потенцијални купци или будући пословни 
партнери, привредници оправдано проналазе интерес у наступу на овако организованим догађањима.
Привредна комора Србије и општина Стара Пазова организацијом сајма и својим заједничким деловањем желе 
да допринесу додатном оснаживању, развијености и конкурентности привреде Срема као целине.
Предраг Мујкић
Директор ПКС - Регионална привредна комора Сремског управног округа

Већ 14. годину заредом истрајавамо у идеји да oпштина Стара Пазова на два дана постане 
центар привредних дешавања, захваљујући великом труду који улажемо заједно са нашим 
привредницима. Традиција организовања ове привредне манифестације са богатим излагачким 
и пратећим програмом привлачи све већу пажњу јавности, а код привредника и посетиоца 
изазива позитивне реакције, које поткрепљујемо све већим бројем учесника. 
Сваке године наша Општина постаје место где се састаје значајан број пословних људи, где 
се успешно иницирају нова пословна партнерства, где заинтересована незапослена лица, 
захваљујући Сајму запошљавања проналазе посао. Прошле године смо имали више од 120 
излагача из земље, али и из иностранства. Поносни смо на епитет привредно снажне Општине, 
који смо дуго градили, а који нам је припао захваљујући одличној пословној клими, повољном 
окружењу за започињање и развој пословања, што и јесу најважнији циљеви наше локалне стратегије. Данас у 
нашој Општини послује преко 1000 привредних друштава и око 3000 предузетничких радњи. Пружајући на овај 
начин подршку привреди и привредницима, ми улажемо у светлу будућност, јер су развијена привреда и велики 
број предузећа гарант запошљавања младих људи, заснивања њихових породица, темељ још боље, лепше и 
прогресивније Општине, која је пре свега наш дом. 
Надам се да ће Регионални сајам привреде, и у годинама пред нама, наставити да окупља најбоље и најуспешније 
представнике привреде, те да ће Стара Пазова и даље бити тачка на мапи, где се сусрећу привредници из Србије, 
региона и Европе.

Председник општине Стара Пазова
Ђорђе Радиновић
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PRO–BIT Београд д.о.о.
Предузеће ПРО–БИТ Београд д.о.о. бави се израдом комплетних, 
високофункционалних, програмских решења широке пословне 
примене.

Захваљујући нашем дугогодишњем искуству у изради и имплементацији 
пословног софтвера имали смо прилику да се заиста упознамо и 
саживимо са проблемима и потребама наших корисника везаних за 
креирање, увођење и прилагођавање новом информационом систему. 
Ми имамо слуха за потребенаших клијената и имамо начина да на њих 
одговоримо на прави начин. Наш посао, који савесно обављамо, је увек 
био, јесте и остаће израда врхунског софтвера уз сталну саветодавну 
подршку, како би оправдали поверење наших бројних корисника и заслужили пажњу будућих клијената.

Развили смо велики број решења прилагођених различитим делат ностима (производна предузећа,
грађевинска предузећа, велепродаје, малопродаје, издавачи, штампарије...) све то у комбинацији са
стандардним модулима као што су на пример зараде или финансијски модули, омогућава заокруживање
комплетног информационог система. Прошле године програми различите намене су инсталирани код 
50нових корисника у Србији, Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини при чему је у пракси доказан 
врхунскиквалитет, поузданост, стабилност  и функционалност програма.

Основа понуде је ЕРП – целовито програмско решење подељено у три основна дела:
Финансије и рачуноводство,
Производња, велепродаја, малопродаја,
Систем за управљање људским ресурсима и обрачун зарада.

ЕРП допуњујемо напредним решењима као што су:
Пословна интелигенција и постављање пословне стратегије
Документациони систем
ЦРМ-Управљање односа са клијентима
QУАМА–Контрола квалитета
Решења за мобилне рачунаре (складишни послови, теренска продаја, евиденције у производњи).

Кларе Цеткин 14/35б
11070 Нови Београд 011 319 00 99 ljiljana.janjetovic@pro-bit.biz
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Осамдесетих година прошлог века дошли смо на идеју да 
осмислимо и пласирамо један интересантан производ, који 
до тада нико није производио у нашој земљи и региону. Са 
много ентузијазма и добре енергије 1989. године отварамо 
фирму у Новој Пазови и посвећујемо се претварању пластике у рам за аутомобилске таблице.
Од тада негујемо почетну визију, постајемо и остајемо лидер у свом послу, марљиво радећи на 
квалитету и дизајну производа чији асортиман континуирано увећавамо. Поред производње, 
наша битна делатност од 1992. године постаје и увоз и велепродаја пластике (репроматеријала) 
и мастербача, које набављамо од реномираних светских произвођача и успешно пласирамо, 
ослушкујући захтеве клијената као и трендове новог доба.
Већ скоро три деценије сваког дана улажемо свој рад и посвећеност у квалитет наших производа, 
спајајући иновативне, нове технологије са искуством и знањем.

www.intercrown.netПрва индустријска 1, 22330 Нова Пазова 022 323 711

Intercrown Plastic d.o.o.

Belinda animals d.o.o.
Белинда анималс д.о.о. овлашћени увозник и дистрибутер за Балкан 
преса за хладно цедјење уља и механичких ексцентар преса за 
брикетирање биомасе. Пресе за хладно цеђење уља су робусне 
израде, врхунског квалитета, намењене за производњу 24 сата 
дневно током целе године.
Имају дугачак рок употребе и производе (цеде) уље одличног квалитета. Профитабилност 
производње хладно цеђених уља је врло висока, будући да је потражња за њима све већа из дана 
у дан, посебно на ино тржиштима. Могу да цеде све врсте уљаног зрневља, семена и орашастих 
плодова.
Индустријске ексцентар пресе за брикетирање биомасе производе брикет одличног квалитета, 
високе густине (1200кг/м3) и самим тим високе калоријске вредности (3800 – 4200 кцал/кг). Дрвени 
или Агро Брикети, односно “Бели Угаљ”, представља будућност у свету еколошки прихватљивог 
горива. 
Профитабилност производње брикета је висока, а потражња за зеленом енергијом је све већа. То 
је одлична инвестиција која се враћа за 1-2 године. Не загађује животну средину. То је еколошки 
прихватљив пројекат зелене енергије. Може да брикетира све материјале из БИОМАСЕ (дрво, 
лишће, кору, сламу, сено, коштице, остатке из прехрамбене индустрије,...).
Од нус производа добијених процесом цедјења уља и брикетирањем биомасе, производимо 
посип (подлогу) за кућне љубимце и примаму за спортски риболов.

Сутјеска 8. бр. 50ц 
11210 Београд 063 625327 www.petfood.rs
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Plativoo d.o.o.
Plativoo d.o.o. је компанија из Футога која се бави рачунарским 
програмирањем за домаће и стране клијенте. Специјализовани смо 
за дигитализацију у финтецх области, а вишегодишње искуство наших 
програмера на том пољу искористили смо за развијање сопствених 
решења, платформи и апликација за формирање, организацију и слање 
дигиталних плативих докумената. Наше водеће ауторске апликације су 
Plativoo i Fakturion. 
Plativoo.rs представља бесплатно дигитално сандуче за месечне рачуне, 
које на јединствен начин умрежава рачуне различитих компанија на 
профилу корисника и омогућава пријем, плаћање, организацију и архиву 
свих рачуна, на једном месту онлајн. Ова платформа доноси уштеде како 
корисницима физичким лицима који рачуне примају, тако и компанијама издаваоцима, јер скраћује 
процес штампања, слања и доставе, а уједно не захтева високе трошкове развијања појединачних 
софтверских решења. 
Fakturion.rs је идеална пословна апликација за свако микро и мало предузеће које самостално не 
води књиговодство, већ само испоставља фактуре својим купцима. Програм служи за вођење и 
евидентирање пословања предузетника, микро и малих компанија и препоручује се свима који своје 
фактуре још увек праве у Word-u, Excel-u или нечему сличном. Фактурион омогућава једноставан и брз 
унос података и аутоматизовану израду књиговодствених докумената који се користе у свакодневном 
пословању. Предност овог софтвера је и у томе што је у потпуности припремљен за аутоматизовано 
повезивање са државним системом за слање е-фактура, који ће ускоро постати обавезан за правна 
лица.

Браће Бошњак 2а, 21410 Футог 021 3033 837 www.plativoo.rs

J.u.A. Frischeis d.o.o.
ЈАФ Србија (J.u.A. Frischeis d.o.o.) као део ЈАФ групације са седиштем 
у Аустрији, представља једног од водећих велетрговаца плочастим 
материјалима од дрвета и на бази дрвета у Европи.На тржишту Србије 
послује преко 10 година, континуирано ширећи своје капацитете и 
асортиман.  Данас компанија ЈАФ Србија броји преко 70 запослених. 
Продајни  и услужни центар се налази у Новој Пазови, док је на Новом 
Београду 2019. године отворен JAF Showroom у Милутина Миланковића 
11б (GTC Green Heart).
Наш продајни асортиман чине неоплемењена/оплемењена иверица, радне плоче, кант-траке, 
компакт плоче за ентеријер и екстеријер, фурнири, шперплоче, КВХ греде, ламелиране греде, 
резана грађа, декинг.У нашем обрадном центру пружамо услуге сечења по мери, ЦНЦ обарда, 
кантовање, кројење и спајање фурнира, пресовање фурнира.

Индустријска зона Берберница бб 
22330, Нова Пазова 063 552 865 www.jaf.rs
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Развојни фонд Војводине д.о.о.
Развојни фонд АПВ се бави кредитирањем регистрованих 
пољопривредних газдинстава, правних лица и предузетника по 
најповољнијим условима.
Мисија Развојног фонда АП Војводине је финансирање друштвено 
оправданих пројеката на територији Војводине под повољнијим 
условима од тржишних. Професионализам и транспарентност у 
раду уз сталну подршку иновацијама омогућиће одрживи развој 
и просперитет клијената, шире друштвене заједнице, наше 
организације и запослених.
Визија Развојног фонда АП Војводине је да постане један од 
главнихстубова финансијске подршке одрживог развоја привреде Војводине и остварења стратегије 
развоја Покрајинске владе уз највиши степен друштвене одговорности према свим врстама јавности.
Развојни фонд учествује у реализацији програма и пројеката заснованих економским принципима за 
потребе остваривања следећих циљева на територији Војводине:

• Развој привреде
• Развој пољопривреде
• Подстицање оснивања малих и средњих предузећа и развој предузетништва
• Подстицање социјалног предузетништва
• Подстицање запошљавања
• Подстицање извоза
• Подстицање равномерног реионалног развоја
• Других програма и пројеката из изворних или поверених надлежности

Развојни фонд АПВ je свojoм крeдитнoм пoлитикoм кoja сe oглeдa у рoкoвимa oтплaтe дo 7 гoдинa, 
периодом мировања дo 2 гoдинe, фиксним и ниским кaмaтним стoпaмa кoje сe крeћу у рaспoну oд 
1-3% нa гoдишњeм нивoу, вeoмa утицao нa крeдитну пoнуду бaнaкa и снижeњe кaмaтних стoпa. Tимe je 
приврeдницимa кojи пoслуjу нa тeритoриjи Вojвoдинe oмoгућeнo пoвoљниje кoришћeњe финaнсиjских 
срeдстaвa зa свe врстe инвeстициja и oбртнa срeдствa.
Развојни фонд се  нe зaдoвoљaвa oствaрeним и сваке године пред себе поставља више циљеве. 
Оно што жeлимo је дa идeмo joш бржe и бoљe нaпрeд и дa у штo вeћoj мeри зaдoвoљимo пoтрeбe и 
приврeдних субjeкaтa са територије Вojвoдинe, тe из тог разлога вршимo прилaгoђaвaњe услoвa и 
увoђeњe нoвина у кoнкурсе а све у склaду сa пoтрeбaмa и пoстojeћoм трaжњoм.

Бул. Цара Лазара 7а, 21000 Нови Сад 021 450 046 www.rfapv.rs
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Савет за безбедност саобраћаја је сходно Закону о безбедности саобраћаја 
локално тело за координацију послова из безбедности саобраћаја. У оквиру 
свог деловања посебан акценат се ставља на посебно угрожене групе 
учесника у саобраћају, као што су деца, бициклисти и стара лица. Организује 
бројне акције - подела дечијих ауто седишта, подела опреме за бициклисте, 
опреме за пољопривреднике, уређење зона школе и друге активности све у  
циљу сигурности и едукације грађана.

jelena.pesic@starapazova.rsСветосавска 11, 
22300 Стара Пазова 064 802 1395

Савет за безбедност саобраћаја општине Стара Пазова

DSD TRADE COMPANY је иновативна фирма која користи своје 
знање, одговорност, искуство и стручност како би омогућили да 
жељени производ стигне до крајњег купца брзо, безбедно и повољно. 
Широки асортиман робе за паковање нуди велики број производа који 
се прилагођавају свим Вашим потребама, те код нас можете пронаћи 
све врсте стреч фолија, селотејп трака, машина и алата за паковање.

www.selojtep.rsМихајла Пупина 8, 22320 Инђија 022 562 200

DSD TRADE COMPANY

ПСС Сремска Митровица д.о.о.
Делатност  ПСС Сремска Митровица доо је пружање услуга у гајењу 
усева и засада, поред тога дајемо стручне савете  и препоруке у оквиру 
стручне, саветодавне и прогнозно извештајне службе, у области 
биљне производње, заштите биља и области сточарства.
Поседујемо акредитовану лабораторију за испитивање земљишта, 
радимо узорковање и анализу земљишта са препорукама.Такође 
обављамо послове у оквиру фито лабораторије, анализа здравственог 
стања семена, и информативну анализу клијавости семена.

Светог Димитрија 22, 
22000 Сремска Митровица 022 624 271 institutsm@psssm.co.rs
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Општина Милићи 
Општина Милићи лоцирана је у источном дијелу Босне и Херцеговине 
у Републици Српској . Протеже се на површини од 285 км 2 брдовитог 
терена, надморске висине од 250 до 1500 м . Умјерена клима, мноштво 
водотокова, обиље зеленила и привредних добара , вриједни и 
инвентивни грађани омогућили су да се општина сврста у развијене 
општине у Републици Српској. Локација на магистралном путу 
Сарајево – Београд посебна је референса за транзитне активности.
Спада у средње насељене општине са око 10.445 становника колико је 
имала по попису 2013. године.
На општини је континуирано рађена путна инфраструктура према 
свим дијеловима општине, а у последње вријеме пуно се ради на 
поправљању квалитета путне мреже и отварању нових путних праваца .
Општина је организована у седам мјесних заједница са солидном 
мрежом објеката у којима се одвија локална самоуправа. Општинско 
средиште Милићи лоцирано је у самом центру територије општине што 
је посебна погодност за потребе грађана. Мјесто је препознатљиво по инфраструктури из области 
школства , здравства , културе, спорта, комуналној и привредној .
Милићи су смјештени на двије ријеке, Зеленом и Студеном Јадру. Мјесто је препознатљиво по 
одржавању зелених површина. Становништво општине запослено је у рударству, шумарству, дрвној 
преради и индустрији ,комуналним, трговачким, образовним, здравственим, културним и државним 
установама на територији општине.
Постојање налазишта руде боксита , чија експлоатација је посебно утицала на убрзан развој мјеста 
и општине у цјелини. Значајне залихе и експлоатација неметалних сировина, као и експлоатација 
шумског богатства одредиле су правце развоја привреде општине.
Пољопривредно земљиште на територији општине типично је за развој сточарства и воћарства, што 
на овом подручју има значајну традицију.
Образовање на општини Милићи одвија се у предшколској установи „Полетарац“, солидно изграђеној 
инфраструктури основних школа и модерном средњошколском центру.
Дом здравља удовољава потребама грађана, а реформа здравства допринијеће још већем квалитету 
ове врсте услуга .
Културне и спортске потребе одвијају се у Дому рудара, као централном објекту културе и спортском 
центру.

Јована Дучића бр. 2, 75446 
Милићи, Република Српска 056 740 195 www.opstinamilici.org
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Aqualab лабараторијска дијагностика
Почели смо са радом 2002. године решењем Министарства здравља 
Републике Србије, као прва приватна здравствена установа која је 
добила дозволу да ради генетске анализе.
Током година, прерасли смо у велики систем Аqуалаб лабораторија. 
Почетком 2012. године успостављамо сарадњу са највећим ланцем 
лабораторија у Европи, групацијом Synlab GmbH & Co. KG, основаном 
1998. године у Немачкој.
Наменски адаптирани простори који задовољавају све професионалне 
и законске захтеве специфичне за лабораторијску дијагностику.
Врхунска лабораторијска опрема и реагенси светски познатих 
произвођача као што су Roche, Siemens, Sysmex, Zeiss, Horiba, Awareness technology, Orgentech, 
bioMerieux и многи други. Лабораторијски информациони систем уз примену баркод обележавања 
узорака и налога елиминише утицај људског фактора на могућност грешке.
Стратешки партнер Aqualab лабораторија је немачки Synlab – број 1 у Европи за лабораторијску 
дијагностику. Групација Synlab броји преко 300 лабораторија у 35 земаља на 4 континента. Ова сарадња 
омогућава нашим корисницима избор преко 4000 високоспецифичних анализа Aqualab лабораторије 
су друштвено одговорне и посебну пажњу поклањају очувању и заштити животне средине. У ту сврху, а 
поштујући законске прописе из области екологије, регулисали смо и спроводимо адекватно збрињавање 
и одлагање медицинског отпада.

Кнегиње Зорке 25, 11000 Београд 011 2441 551 www.aqualab.rs

Радионица маште балон шоп
Радионица Маште  балон шоп је породична продавница ја као њен оснивач  
Ивана, моја мама  Снежана и тетке Брана и Александра смо део овог 
тима. Већ 4 године смо ту да сваки Ваш битан дан учинимо још лепшим 
и незаборавнијим. Поред хелијумских балона, декорација свих врста 
догађаја, паковања поклона у балон и великог избора парти програма 
капица, чашица, трубица, конфета, салвета, свећица разних банера и 
још свачег нечег, у нашој шареној радњи можете  пронаћи и велики избор 
дечијих играчки, едукативних играчки, плишаних играчки као и још много 
разних занимљивих великих и малих  ситница. Из дана у дан настојимо 
да будемо што креативнији, иновативни и маштовити како би Ви код нас 
пронашли праву ствар за Вас.

Његошева 11, 22330 Нова Пазова 069 66 00 64 ivana.jaksic@gmail.com
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BTS SER Company d.o.o
Firma BTS Company doo Љубљана основана пре 32 година и 
прва је на словеначком тржишту понудила концепт комплетних 
решења у области обраде метала резањем, нудећи технолошка 
решења, машине, алате и сервисирање. Седиште фирме је у 
Љубљани, са пословним јединицама у Марибору, Београду, 
Загребу  и  Сарајеву. 
Позивамо вас да посетите Технички центар BTS  Company у 
Љубљани, где се увек налази више ЦНЦ машина (ЦНЦ стругови, 
обрадни центри и ерозимати) на којима се припремају апликације за купце, а на лагеру укупно 
око 15.000 позиција резног, стезног и мерног алата, као и ручни и електрични алати (детаљније 
информације о заступствима на сајту www.bts-company.si)
BTS SER Company dоо Београд псолује у Србији од 2006. године и има пословне просторије и 
демо центар у центру Београдског сајма, између хала 2 и 3.

063 77 11 525 www.bts-company.comБулевар Војводе Мишића 14 (хала 6), 
11400 Београд

Принт-Поинт д.о.о.
- Дигитална штампа великих формата има примену 
у outdoor и indoor брендирању. Ако желите да оставите 
добар утисак на клијенте, понудите нешто ново, визуелно 
обогатите пословни простор или представите своје 
производе и услуге, штампа великог формата је идеална 
ствар за то.
- Ми Вам нудимо комплетну графичку припрему и решења 
за штампу, штампу високе резолуције на
квалитетним материјалима и монтажу на терену.
- Ласерско сечење и гравирање Вам пружа могућност да 
на материјалу по избору исцртате
комплексне облике, логотипе и текст уз максималну финоћу линија. Ово је нарочито значајно 
за маркетиншке агенције које на овај начин могу својим клијентима понудити персонализоване 
рекламне поклоне, елементе ентеријера и слично.

Булевар Јована Дучића 14, 22330 Нова Пазова 063 700 66 92 www.print-point.rs
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Eколошки покрет “Еко Сан“

Словенски трг бб, 22300 Стара Пазова 060 363 3881 mirjana.domonji.sp@gmail.com

Еколошки покрет општине Стара Пазова ЕКО САН, је еколошко удружење грађана 
основано 2011.године и бави се заштитом и унапређењем животне средине, 
едукацијом грађана, посебно деце и омладине као и радних колектива у нашој 
општини у вези актуелних еколошких проблема који угрожавају људско здравље.
Пандемија КОРОНА ВИРУСА, определила нас је да се максимално посветимо овој 
теми као еколошком и здравственом проблему у нашој средини.
У нашој Еколошкој радионици израђујемо Пазовачке оргоните, по технологији 
немачког научника Вилхема Рајха.Ови генератори ПРИРОДНЕ ПОЗИТИВНЕ 
ЖИВОТНЕ ИЛИ ОРГОНСКЕ ЕНЕРГИЈЕ, обезбеђују заштиту животног простора 
у полупречнику 20м ширине и 2,5м висине, то су Пазовачке биопирамиде  ЕКО 
САН, коју већ многи користе а има плочастих Пазовачких оргонита намењених, 
превенцији, релаксацији и рехабилитацији.
Лични енергетски заштитници у виду медаљона и привезака, носе се свуда са 
собом, као лична енергетска заштита од штеног зрачења и ВИРУСА, гљивица и 
бактерија, ван заштићеног простора а ту су и заштитници од зрачења од мобилног телефона, који се 
једноставно стави у маску мобилног телефона.
Пазовачки оргонити обезбеђују  ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ ОД ВИРУСА, јер емитују Шуманове таласе 
фреквенције 7,83 херца, што је природна фреквенција људског мозга и планете Земље, који неутралишу 
сва штетна зрачења и онеспособљавају активности микроорганизама ВИРУСА, бактерија и гљивица, 
којима та фреквенција не одовара за множење да би имали велику концентрацију за напад на људски 
организам, где паразитирају и тако опстају.

ММ Продукт д.о.о.
ММ Продукт је породична фирма, основана 1992. године. 
Током тридесетогодишњег постојања, стекли смо поверење 
великог броја клијената захваљујући квалитету наших 
производа, затим конкурентној цени и стручном кадру, 
који годинама уназад одговорно и успешно обавља своје 
задатке, максимално поштујући рокове својих купаца. Почетна и основна делатност је била 
производња транспортних кутија. Пратећи промене на све захтевнијем тржишту, одговарали 
смо благовремено на нове потребе наших клијената. Према томе смопроширили своју 
делатност уводећи у производњу прављење комерцијалне амбалаже и свих врста рекламног 
материјала од картона.

Кружни пут 109, 11309 Лештане 011 80 30 242 www.mmprodukt.co.rs
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Гимназија „Бранко Радичевић“  

Светосавска 5, 22300 Стара Пазова 022 310 271 www.stapgim.edu.rs

Гимназија „Бранко Радичевић“  основана је 1918. године, данас се 
налази у центру Старе Пазове. Похађају је ученици из свих места 
старопазовачке општине, али из општине Пећинци, Земун и Инђија. 
Гимназија је општег смера, има  16 одељења, по 4 у сваком разреду. 
Ученици изучавају неколико страних језика (енглески, руски, француски, 
немачки, шпански, словачки и латиснки језик).  Школа постоји  више 
од 100 година, негује се традиција, али и иновативност у настави и 
животу школе, уводе се најмодерније технике учења,кабинетски рад, а 
безбедност и здравље ученика и запослених су увек на првом месту. Тако је и сада у време пандемије 
вируса Ковид 19.  Ученицима су доступне разнолике активности секција, projekti  каријерног вођења 
и саветовања, школе предузетништва, подстичу се талентовани и надарени ученици...Неки од њих 
су најбољи на такмичењима  националног нивоа. Освајају прва места у Републици Србији из српског 
језика и књижевности, књижевне олимпијаде, страних језика, математике, историје, екологије, физике...
Исто је и у спортски дисциплинама -карате, џудо,шах., кошарка, одбојка... Међународне олимпијаде из 
астрофизике  (Индија, Кина, Тајланд), светско школско првенсто за одбојкашице (Чешка Република 
2018.г.- прво место), светско школско првенство за баскеташице(Република Србија 2018.г. – друго 
место), учешће драмске секције на позоришном бијеналу у Италији, Венеција...
Гимназија годинама спроводи пројекат Праћење каријере ученика након завршетка средње школе, а 
добијени подаци о проходности на факултете наших матураната говоре да наша школа пружа знања и 
вештине за наставак школовања.

Економско - трговинска школа “Вук Караџић“

Светосавска 5, 22300 Стара Пазова 022 310 035 www.etsvuk.rs

Економска школа у Старој Пазови основана je 1956. године као резултат 
потребе привреде и друштва за кадровима овог профила. У периоду 
од 1984-1987. године била je део јединствене средње школе Центра 
за образовање стручних радника „25. мај” која je имала много струка.
Школске 1987/88. године економска, трговинска, угоститељска и културолошко-
језичка струка се издвајају и формирају средњу школу под називом Економско-
трговинска школа „Вук Караџић”.Од тада до данас ученици наше Школе остварили 
су успех на: бројним такмичењима, при упису и завршетку студија и у професионалној 
каријери.Економско-трговинска школа „Вук Караџић” je средња стручна школа и 
налази се у центру општинског места Стара Пазова. Од оснивања има значајну улогу у развоју наше Општине.
Школа има  образовне профиле у два подручја рада: Економија, право и администрација и Трговина, 
угоститељство и туризам.
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Smurfit Kappa Avala Ada d.o.o. 

Прилазни пут за аду хују 9 
11060 Београд 011 2075 402 www.smurfitkappa.com

Smurfit Kappa Avala Ada doo је основана 
1938. године. У Јануару 2019. године 
постала је чланица Smurfit Kappa Групе. 
Простире се на око 115.000 м2 земље, 
од чега је 35.000 м2 површина зграда. 
Smurfit Kappa Avala Ada поседује најсавременију опрему и представља поузданог партнера великом 
броју купаца амбалаже. Основ за континуиран раст и развој фирме поред савремене опреме коју 
поседује су и квалификовани кадрови, људи који поседују стручна знања и велико искуство.
У компанији је запослено преко 450 људи са стручним знањем и дугогодишњим искуством што 
омогућава одговор на сваки захтев модерне амбалаже. Smurfit Kappa Avala Ada послује у складу са 
интернационалним стандардима (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018; FSSC 22000 v.5.0; 
SMETA; FSC CoC) и има за циљ да обезбеди својим купцима врхунски квалитет и безбедност паковања 
и модерна графичка решења.
Током свих година развоја поред значајних инвестиција у опрему за производњу, посебан акценат је 
стављен на опремање савремене лабораторије, која поседује све неопходне инструменте потребне за 
стално праћење квалитета улазних сировина и готових производа. Smurfit Kappa Avala Ada је признати 
добављач на тржиштима Мађарске, Грчке, Босне и Херцеговине, Северне Македоније, Хрватске, 
Холандије, Италије, Аустрије, Словеније и поздан партнер великог броја компанија које послују у Србији. 
Поред тога, фокус је и на сталним иновацијама, технолошким унапређењима и блиској сарадњи са 
купцима и циљу задовољавању њихових потреба.

ЈКП Топлана Стара Пазова
Одлуком Скупштине општине Стара Пазова 2015. године 
основано је Јавно комунално предузеће „Топлана Стара 
Пазова“ Стара Пазова, ради обављања делатности од 
општег интереса – комуналне делатности производње и 
дистрибуције топлотне енергије на територији општине Стара 
Пазова, грађанима, правним лицима и јавним установама, 
корисницима услуге даљинског грејања.

Светосавска 11, 22300 Стара Пазова 022 315 564 www.toplanapazova.rs
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Општина Модрича

Видовданска 1, 74480 Модрича,
Република Српска, БиХ 053 811 372 www.modrica.ba

Подручје општине Модрича заузима површину од 363 квадратних 
километара и распрострањено је на три географска подручја.
Припада појасу умјерено континенталне климе са средњом годишњом 
температуром око 12,5° C и количином падавина од 850 литара по метру. 
У току године има око 80 ведрих, 170 облачних и остало промјенљивих 
дана. Према процјенама данас на територији општине живи око 32000 
становника, гдје је око половине градско становништво. Општина Модрича 
изразито је богата плодном земљом и малим водотоцима. Пољопривреда 
је најзаступљенија привредна грана на подручју општине Модрича.
Дан општине Модрича је 28. јуни – Видовдан који се прославља као дан 
ослобођења Модриче у протеклом рату. У поводу Видовданске седмице 
организује се низ пријема и манифестација (хумамитарних, културних и спортских).

ПГ Милан Ђумић
Производња и прерада меса, топљење чварака.

Мала 3, 22307 Сурдук 022 2371 412 djumicsurduk@gmail.com

Покрајински секретаријат за привреду и туризам
У Секретаријату, као основне унутрашње јединице, 
образују се сектори:

Сектор за правне и материјално-финансијске послове
Сектор за привреду
Сектор за рад и запошљавање
Сектор за туризам и регионално - привредну сарадњу

Булевар Михајла Пупина 16 
21101 Нови Сад 021/487 4610 www.spriv.vojvodina.gov.rs
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Удружење за очување старих заната и вештина 
“Бели Орлови”
Удружење за очување старих заната и вештина “Бели Орлови” основано је у 
Београду 2010. године.
Све је почело од идеје неколико заљубљеника у историју, а данас ово удружење 
око свог циља окупља више стотина оних којима је жеља да оживе дух и 
традицију средњег века.
Како се многи наши чланови професионално баве изучавањем историје и 
археологије, тако је настала и замисао да широј јавности прикажемо вишеструке 
аспекте средњевековног живота, обичаја, плесова, заната, кулинарства, начина 
ратовања и борби, лова и стреличарства,
али и уметничке стране, као што су фрескосликарство, мозаик и калиграфија.

Булевар Војводе Мишића 14, 11000 Београд 064 925 98 90 www.beliorlovi.org

Teхничка школа Стара Пазова
Школа ученика у привреди, која је образовала ученике у технолошким 
струкама, настала је 01.09.1946. године.

Tехничка школа наставља традицију Школе ученика у привреди која је 
основана 1951. године као израз потребе за кадровима занатске струке у 
општини и шире.
Све промене које су се дешавале у друштву остављале су трага и на 
школу. Тако је школа од 1951. године до данас прошла кроз неколико 
трансформација.
Од школске 1984/1985. године од три постојеће средње школе у Старој 
Пазови, формирана је једна средња школа као Центар за образовање стручних радника „ 25. мај“ са 
много струка, да би школске 1987/1988. године дошло до издвајања машинске и текстилне средње школе 
са називом „25. мај“.
Школа јe 1994. године променила назив у Техничка школа.

Светосавска 5, 22300 Стара Пазова 022 310 641 www.tehnickapazova.edu.rs
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Косановић Метал 
Наша фирма Косановић Метал је почела са радом 2010.године. 
Ово је породична фирма која се преноси са колена на колено, прво 
се обрадом метала  бавио отац а сада и синови.Како је време текло 
стицали смо све веће искуство, створили смо велики производни 
програм. Свакодневно радимо на стварању нових идеја, али и на 
производњи истих. Бавимо се производњом и ремонтом делова за пољопривредне машине, а уједно и 
производњом страница за приколице.У нашем погону има више сегмената производње пољопривредних 
машина.
Наси производи су:
 • све врте потезница за тракторе
 • све врсте адаптера за дупле точкове
 • све типове клинова за дрљаче
 • све врсте затезних шпанера
 • све врсте осигурача
 • ремонт свих типова приколица 
 • комлет окова за Змај приколицу 
 • делови за приколице пика прсте-жице за балерину 
У могућноти смо да направимо разне наменске производе од метала.

Железничка 65, 22330 Нова Пазова 065 598 0777 www.kosanovicmetal.com

ЈКП Водовод и канализација, Стара Пазова
Водовод Старе Пазове успешно доводи воду 
корисницима од 1994.  године. Јавно комунално 
предузеће “Водовод и канализација” је  формирано 
деобом бившег ЈКП “Чистоћа” на два јавна предузећа 
Одлуком Општинског већа број 011-40/94-1 од 
01.08.1994. године.Основна делатност ЈП “Водовод 
и канализација” је црпљење и дистрибуција воде за 
пиће и друге потребе корисника на општини Стара Пазова, као и одвођење отпадних вода, и 
одржавање водоводних и канализационих објеката и мреже.

Бранка Радичевића бр. 2
22300 Стара Пазова 022 310 680 www.vodovodpazova.rs
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Мегапан д.о.о. Београд
Трговина грађевинским материјалом на велико, 
челичне конструкције, сендвич панели, изградња хала, 
звучна изолација и звучне баријере.

Стевана Опачића 30, 11090 Београд 063 83 54 503 megapansrbija@gmail.com

Електротехничи факултет универзитет у Београду
Развој Електротехничког факултета у блиској је вези са историјом универзитетског 
образовања у Србији. Прво високошколско предавање из области електротехнике 
одржано је давне 1894. Професор Стеван Марковић био је први предавач и оснивач 
Електротехничке катедре Инжењерског одељења Велике школе у Београду. 
Stevan MarkovićСамо четири године касније, професор Марковић је основао и 
електроинжењерску лабораторију. Од тада, електротехничке теме су се изучавале 
на Великој школи, а затим и на београдском Универзитету који је из ње настао 
1905. Прве дипломе додељене су 1922 године.

Образовање електроинжењера битно је проширено после реорганизације 
Инжењерског одељења 1935. Машински одсек је постао Машинско-
електротехнички одсек, на ком су до почетка 1937. оформљена су четири смера 
- машински, аеронаутички, енергетски и телекомуникациони. Због недостатка лабораторијске опреме, 
отварање четвртог смера (телекомуникације) је одлагано све до краја Другог светског рата. Године 
1946. установљено је електротехничко одељење, које је 1948. прерасло у Електротехнички факултет, са 
смеровима Енергетика и Телекомуникације. 1955. године основан је нови смер - Физичка електроника.

Током година, смер Телекомуникације је прошириван областима електронике, аутоматике и рачунарства. 
Четврти смер - Рачунарство и информатика - установљен је 1987. године. 

Данас је Електротехнички факултет врхунска образовна и научна институција за област електротехнике и 
рачунарства, која обавља делатности за које је регистрована у складу са Законом о високом образовању, 
Законом о научно-истраживачкој делатности и другим важећим прописима. Делатности којима се бави 
Електротехнички факултет прецизније су дефинисане Статутом Електротехничког факултета и Статутом 
Универзитета у Београду.

Булевар краља Александра 73, 
11120 Београд 011 3226 760 www.etf.bg.ac.rs
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TEH PLAST GROUP
Техпласт Гроуп основана је 2011. године у Северној Македонији, 
а сада је седиште групе у Турској и своје активности спроводи 
преко својих представништва у балканским земљама. Техпласт 
Група, је почела се бавити производњом прозора од ПВЦ-а и 
алуминијума, машинама за стакло и производима за прозоре 
из ПВЦ / алуминијума, а сада наставља са производњом 
машина за индустрију прозора и стакла и наставља свој рад са 
различитим врстама машина и опреме.
Група има канцеларије и складишта у Србији и Северној Македонији. Поред ових земаља, група 
наставља своје активности различитом сарадњом и партнерствима у Хрватској, Косову, Албанији, Босни 
и Херцеговини, Словенији, Грчкој, Бугарској, Румунији, Русији, Украјини и земљама Централне Европе. 
Техпласт Група извози из Латинске Америке у Европу, из Африке на Далеки Исток.

Петра Драпшина Један 4, 22320 Инђија 061 23 56 914 www.tehplastgroup.com

Мачинковић тампон и сито штампа
Ласерска гравура, тампон штампа, сито штампа, вез, пресликач, дигитална 
штампа, MacArt.

Угриновачки пут 25. део бр. 35
11080 Земун

011 31 49 178 www.macinkovic.rs

Содружество
Радња за поправку електричних апарата и трговину.

18252 Мерошина Облачина б/б 061 6345 629 www.filmgrejaci.com
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ПГ Звездан Радовановић
Производи од ароније.

Његошева 138 
22300 Стара Пазова 063 88 66 896 plantazeradovanovic@gmail.com

Porsche Beograd Sever
Porsche Beograd Sever је продајно-сервисни центар за 
марку Волксwаген, који послује у оквиру привредног 
друштва Porsche Inter Auto S d.o.o.
Отворен је 8. јануара 2008. и изграђен је по високим 
европским стандардима Volkswagen и Porsche Холидинг 
групе. Самим тим је Porsche Holding, као један од највећих 
европских дистрибутера у области аутомобилске индустрије, наставио да шири своје присуство у Србији, 
поштујући све своје врхунске стандарде успостваљене у другим европским земљама.
Porsche Нови Београд, овлашћени дилер и сервисер возила марке Volkswagen, почео је са радом у 
априлу 2004. године у изнајмљеном простору у близини аеродрома, са само 15 запослених.
За кратко време заузео је значајан део тржишта. У протеклом периоду, у намери да се пружи што боља 
услуга својим купцима и власницима Volkswagen возила, стално се радило на едукацији запослених. 
Новим начином продаје, континуираним промотивним активностима и услугама сервисирања, услуга 
продаје Volkswagen возила је унапређена. Porsche Нови Београд а после и Porsche Београд Ада се тако 
сврстао међу водеће ауто-куће на нашем тржишту.
Изградња продајно-сервисног центра Porsche Beograd Sever почела је 2006. године.
Центар данас заузима површину од 20.030 м² а зграда, у којој је предвиђено да ради око 80 запослених, 
има 4.470 м² укупне површине. Продајни салон се простире на површини од око 850 м², у коме су изложена 
путничка и привредна возила Volkswagena. Такође, кроз бренд ДасWелтАуто купцима је дата могућност да 
купе проверено половно возило различитих произвођача. У складу са модерним светским тенденцијама 
у објекту Porsche Beograd Sever купцима је омогучено да купе а корисницима да сервисирају Volkswagen 
електична возила. Прикључивањем на брзе пуњаче у посебно одвојеним паркинг местима, приликом 
посете нашем објекту омогућено је пуњење  електричног возила.
Сервис Porsche Beograd Sever поседује 25 дизалица на повришини од 1.300 м², који је опремљен 
најсавременијом опремом светски реномираних произвођача. Савремена термо-лакирница заузима 400 
м² док је магацин резервних делова и опреме смештен на 1.200 м²  корисног простора.
У склопу центра послује и технички преглед. Купцима возила је омогућена куповина путем PORSCHE 
LEASING odnosno PORSCHE MOBILITY програма финансирања, уз стручне савете наших сарадника. 
Финансирање је могуће остварити закључивањем уговора о финансијском лизингу или путем закупа док 
се период отплате и висина рате договара се у складу са плановима и жељама купаца.

Зрењанински пут 9
11210 Београд

011 2075 621 www.porsche-sever.rs
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Muehlbauer Technologies d.o.o.
Muehlbauer Grupa представља једног од светских лидера у 
производњи система и технологија везаних за производњу 
биометријских документа и иновативних технологија. 
Преко компанија MUEHLBAUER TECHNOLOGIES D.O.O. 
и MUEHLBAUER D.O.O., успешно послује у Републици 
Србији већ око 13 година пружајући подршку успешној 
реализацији пројеката производње и персонализације свих државних докумената Републике Србије 
кроз сарадњу са Народном банком Србије-Ковницом новца и Министарством унутрашњих послова. 
Референце глобалних пројеката у којима је Muehlbauer био активни учесник (преко 200 различитих 
државних пројеката у протеклих 15 година и више од 88.000 имплементираних машина на свим 
континентима), говоре о потенцијалима за нове пројекте који би могли да се реализују у сарадњи с 
државним органима Републике Србије у обостраном интересу у наредном периоду.
Као резултат успешне имплементације бројних државних пројеката у Републици Србији, у Старој 
Пазови је 2012. године, отворен високо - технолошки развојни центар за идентификациона документа у 
који је уложено преко 15 милиона евра (у Еуропи овакав центар компанија поседује једино у Немачкој), 
у којем ради преко 100 инжењера. Инвестициони пројект предвиђа и додатна улагања и отварање 
нових радних места у складу са планираним повећањем обима пословања.

Европска 17, 22300 Стара Пазова 022 2155 160 www.muehlbauer.de

СЕТ д.о.о. Требиње
Част нам је што су Град Требиње, Електропривреда 
Републике Српске и СЕТ д.о.о. организатори регионалног 
Самита енергетике, “СЕТ – ТРЕБИЊЕ 2021”, који 
окупља велики број еминентних стручњака, научника и 
доносилаца одлука из области енергетике, привреде и 
индустрије. Сви заједно, окупљени смо око исте идеје, да 
храбро искорачимо ка енергетској будућности која нам доноси структурне и функционалне промјене.
Морамо озбиљно схватити пут пред нама, у смислу израде стратешких докумената, приближити 
се европским политикама, дефинисати заједничке пројекте и циљеве који ће нам омогућити да се 
придружимо европским и свјетским трендовима енергетске транзиције.Мисија Самита је постићи 
бољу повезаност привреде, политике и науке. Енергија је за све нас, окупљене учеснике, питање свих 
питања, а фокус смо ставили на енергетску будућност Западног Балкана, процесе транзиције, односно 
одмицање од фосилних горива према обновљивим изворима енергије и енергетској ефикасности. Ово 
је важно, како за све електропривредне компаније у региону, тако и за све наше грађане.

Београдска 6, 89000 Требиње +38759 222 536 www.setrebinje.com
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Туристичка организација општине Стара Пазова
Туристичка организација општине Стара Пазова је основана 
2009. године са циљем да промовише и презентује туристичке и 
привредне потенцијале општине. Улога туристичке организације, 
поред промоције, је и развој туризма на територији општине Стара 
Пазова. Основни задаци Туристичке организације општине Стара 
Пазова су валоризација, очување, унапређење и заштита свих 
природних и друштвених вредности на територији наше општине.

Светосавска 11, 22300 Стара Пазова 022 310 140 www.turizampazova.rs

Град Лесковац
Град Лесковац има дугу предузетничку традицију и динамичан МСП сектор, а 
најразвијеније гране привреде су хемијска, прехрамбена, текстилна, и дрвно-
прерађивачка. У граду послује  1066 привредних друштава и   3836 предузетника. 
Највеће домаће компаније које послују на територији града су: Југпром (прерада 
и конзервирање воћа и поврћа), Месокомбинат промет (прерада меса), DCP-
hemigal (производња парфема и тоалетних препарата.) Најважнији страни 
инвеститори: Yura корпорација (аутомобилска индустрија, Јужна Кореја), Actavis 
(фармацеутска индустрија, Исланд), Porr Wернер&Wебер (збрињавање и третман 
отпада, Аустрија), Млекара доо (млечно и млечни производи део Bonafarm group 
Мађарска), Falke Serbia (текстилна индустрија, Немачка), Jeanci Serbia (текстилна 
индустрија, Турска), Auto Stop Interiors (технички и индустријски текстил, Грчка),  Aptiv Packard d.o.o. 
Лесковац (производња електричних инсталација за путничка возила, Gillingham, UK ) . 
Град Лесковац је  развио институционалне оквире за локални економски  развој и  сертификован  је од 
стране НАЛЕД-а као град са повољним  пословним окружењем.
Најзначајније greenfield локације у граду, које су формиране у циљу обезбеђивања нових инвестиција, су 
Зелена зона површине 971.500м²  и Северна зона површине 41.022 м². 
Значајну помоћ и подршку локалној пословној заједници Град Лесковац пружа преко  Канцеларије за 
локални развој, која послује у оквиру Одељења за друштвене делатности и локални развој  Градске 
управе града Лесковца.
Канцеларија за локални развој, између осталих,  обавља послове везане за примену стандарда повољног 
пословног окружења и предлаже одлуке о мерама за подстицање конкурентности града у привлачењу 
улагања, предлаже стимулативне мере за отварање нових малих и средњих предузећа и привлачења 
страних инвестиција, бави се унапређењем и развојем инструмената локалне развојне политике којима 
се подстиче привлачење улагања.

Пана Ђукића 9-11, 16 000 Лесковац 016 216 961 www.gradleskovac.org
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Mega Solution d.o.o.
Mega Solution нуди нуди велики избор лабораторијске, мерне, 
индустријске и опреме за производњу.

Шидска 10, 11070 Београд 011 2150 556 www.megasolution.rs

Међународни сајам “Agro Belgrade”
Међународни сајам воћарства, виноградарства и повртарства.

Булевар војводе Мишића 
11000 Београд 069 500 3322 www.agrobelgrade.com

Самостални синдикат занатства, услуга и 
предузетништва Србије
Ми смо Самостални синдикат 
запослених у услужним делатностима, 
занатским радњама и МСП 
предузетника у Србији.
Настављамо традицију еснафског организовања шегрта, калфи, српских занатлија који су 10.августа 
1898. године у Београду формирали своје Опште еснафско удружење за одбрану и заштиту својих 
права и интереса у односу на газде и Краљевину Србију.

Дечанска 14/2, 11000 Београд 011 33 414 96 www.sindikat-zups.org.rs

Магвис - Комерц д.о.о.
Израда челичних конструкција.

Крњинска бригада бб, 74000 Добој +387 65 643 916
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Казнено поправни завод Сремска Митровица - Дубрава

Фрушкогорска бб, 
22300 Сремска Митровица 022 638 211 zeljko.lazarevic@uiks.gov.rs

ДУБРАВА  Казнено поправни Завод Сремска Митровица
Дубрава је привредна јединица у оквиру Казнено поправног Завода Сремска 
Митровица , са производним програмом металске и дрвне делатности. 
Од програма металске делатности издвајамо :
 • Тракторска приколица једноосовинка 4 тоне носивости са и без гибњева , 
једним или два реда страница –према захтеву купца
 • Тракторска приколица носивости 3,5 тоне , двосовинка са тространим 
киповањем
 • Тракторска приколица носивости 5 тона , двосовинка са двостраним киповањем
 • Тракторска приколица носивости 8т и 10 т са двостраним или тространим киповањем
 • Воћарске приколице-платои у комбинацији са платформом
 • Повртарске плато приколице 
 • Средње тешке дрљаче са 2 – 7 крила радног захвата
Све приколице имају уверење о усклађености типа са прописима о хомологацији и о испуњавању 
прописаних услова типа производа  добијену од стране Агенције за безбедност саобраћаја Републике 
Србије. 
Испитивање средње тешких дрљача  је извршено од стране Пољопривредног факултета у Новом Саду 
Департмана за пољопривредну технику и на основу резултата испитивања утврђено је да се уверењем 
о  квалитету препоручује за пољопривреду.
Проверени квалитет тракторских приколица и средње тешких дрљача, иновативна технолошка решења 
, гаранција 24 месеца , резултат је великог броја задовољних корисника.Контрола квалитета се 
обавља у свим корацима производње , због чега су производи Дубраве препознатљиви по трајности и 
издржљивости.
Од програма дрвне делатности издвајамо:
 • Израда палета разних димензија и намена према захтеву купца.

Mega Solution d.o.o.
Брендирање локала. штампање постера, плаката и тапета, Израда ПВЦ 
налепница, канвас, мајице и фото шоље, ауто графика, штампа великих 
формата, ПВЦ фолија, плотовање Београд, налепнице, рупичаста фолија, 
подна графика, церада, солвентна штампа.

Угриновачка 156, 11080 Земун 011 210 44 63 www.hop.rs
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Elixir Spa&Wellness 
Elixir Spa&Wellness центар располаже базеном димензија 14x5м оптималне 
температуре 30°Ц , ђакузијем за 7 особа оптималне температуре 34-35°Ц , 
сауном за 8 особа, лезаљкама, топлим клупама и тепидаријумима.
Уз школу пливања за децу и одрасле, као и уз термине за рекреативно 
пливање, уводимо: НОВО
AQUA FITNESS - FITNESS НОВОГ ДОБА, за даме и господу свих старосних 
доби. Elixir Gym, је наша теретана која се протеже у два нивоа и заједно са 
справама најновије генерације чини савршен спој. Такође, Matrix и Cybex 
Cardio програми представљају справе најновије генерације са тач скрин 
технологијом. У нашем студију за масажу можете заказати скоро све врсте 
соло и дуо масажа.

Краља Петра I Карађорђевића
22330 Нова Пазова 022 834 834 dasthaus@gmail.com

ELIXIR
GYM ~ W ELLNESS ~ S PA

Pollino plast d.o.o. 
Предузеће Pollino plast д.о.о. Шимановци основано 2012. год 
приватним капиталом, бави се израдом производа намењених 
пре свега пољопривреди. Производни асортиман чини амбалажа 
добијена поступком ињекционог бризгања (бокс палете за транспорт 
и складиштење воћа и поврћа у хладњачама, повратна и неповратна 
амбалажа) као и производи добијени екструзијом (мулч фолије и капајуће траке за наводњавање).

Индустријска бб, 22310 Шимановци 022 215 00 46 www.pollinoplast.com

Silver Shield
SILVER SHIELD бави се пружањем услуга заваривања алуминијума, инокса, челика у Миг-
Маг, Мма и Тиг поступцима. Поседујемо искуство у раду са разним врстама метала и легура. 
Широки избор алата и опреме омогућује нам високи квалитет услуге које нудимо нашим 
клијентима и у стању смо да одговоримо на све захтеве. Пословна политика фирме, темељи 
се на квалитету изведених радова и пружених услуга.SILVER SHIELD се одликује високим 
квалитетом, нашим тимом са вишегодишњим искуством, применом нових технологија и 
стандарда, као и стриктним поштовањем рока испоруке према клијентима.

Шафарикова 53, 22300 Стара Пазова 065 432 4663 silver.office365@gmail.com

s s
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Банка Поштанска штедионица а.д.
Обогаћена традицијом, помало заоденута 
благим конзерватизмом базираним на 
поштовању и очувању непроменљивих 
вредности, данас са поносом можемо истаћи 
да је Банка Поштанска штедионица, а.д., 
Београд израсла у модерну пословну Банку 
универзалног карактера, али уникатног, 
препознатљивог бренда.
На пољу интеграције принципа друштвене 
одговорности у свакодневне пословне 
активности, Банка је ставила акценат на 
креирање друштвено одговорних производа и услуга, као и на одговоран однос према клијентима.
Комбинација традиционалних вредности и модерних трендова резултирала је учвршћивањем Банке 
као лидера у пословању са становништвом, захваљујући пре свега мудром руковођењу и пословној 
стратегији заснованој на оријентацији ка клијенту уз стриктну контролу ризика, на брзом развоју нових 
производа, као и на ефикасном и комфорном виду сарадње са клијентима и партнерима, будући да 
је запосленима у Банци Поштанска штедионица, а.д., Београд, основни и крајњи циљ задовољство 
клијента јер је само “задовољан клијент” и “добар клијент”.
Тежећи постизању врхунских резултата у свим сегментима пословања, Банка континуирано и успешно 
остварује своје циљеве који се односе на јачање финансијског потенцијала, успешно обављање 
послова платног промета и унапређивање пословне сарадње са акционарима. Такође, активно се 
ради и на иновирању и дизајнирању понуде банкарских услуга према потребама клијената. Савремене 
информационе технологије и најквалитетније комуникацијске линије пружају нам основу за ефикасно 
пословање и дистрибуцију производа и услуга уз рационално коришћење нових канала дистрибуције 
и комуникације.
Савремени електронски платни промет и све банкарске услуге: динарска и девизна штедња, текући и 
девизни рачуни, платне картице домаћих и највећих светских брендова, девизни трансфери, кредитне 
линије за привреду и становништво, издавање гаранција, рад са хартијама од вредности, само су део 
банкарске понуде Банке Поштанска штедионица, а.д., Београд.
На међународном плану, реализовани су бројни контакти и сарадња са иностраним банкама и другим 
страним асоцијацијама.

Улица краљице Марије 3
11120 Београд 022 317 279 www.posted.co.rs
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ЈКП “Чистоћа”
Јавно комунално предузеће “Чистоћа” је 
основано 1966. године, а у тренутном саставу 
послује од 1994. године када је одлуком 
општинског већа извршена деоба “Чистоће” и 
“Водовода и каналицације”. Основна делатност 
ЈКП “Чистоћа” је изношење и депоновање смећа.  
Поред основне делатности “Чистоћа” се бави и:
- чишћењем, уређењем, одржавањем насеља, паркова 
и зелених површина,
- уређењем и одржавањем гробља
- продајом погребне опреме и осталих погребних услуга,
- одржавањем и издавањем у закуп пијачних тезги,
- осталих непоменутих услуга које су у вези са основном делатношћу.

Змај Јовина бб, 22300 Стара Пазова 022 310 150 www.cistocasp.rs

ЈП “Општинска стамбена агенција”

Светосавска 11, 22300 Стара Пазова 022 310 180 www.osapazova.co.rs

Јавно предузеће „Општинска стамбена агенција Стара 
Пазова“ је основана у јуну 2013. године одлуком 
Скупштине општине Стара Пазова (Службени лист 
општина Срема“ бр.12/13, 16/13 и 28/13).
Основни задатак овог јавног предузећа је изградња и 
управљање општинским стамбеним фондом, изградња, 
продаја и издавање станова по нетржишним условима, 
односно ценама, које су испод тржишних, како би омогућили повољности за лица која не могу 
да купе своју некретнину тржишним условима.
ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“ настала је као одговор на све веће потребе 
за уређењем области стамбених питања и пројеката, а иницијатива датира још из 2005. године 
када је Меморандумом о разумевању између Општине Стара Пазова и УН “Хабитат” покренута 
имплементација програма под називом “Програм становања и трајне интеграције избеглица - 
СИРП”, којим је дефинисано да Општина Стара Пазова спроводи активности које се односе на 
реализацију програма под називом “Општинска стамбена стратегија” (ОСС).
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Opportunity банка

Булевар Ослобођења 2А, Нови Сад 069 340 50 70 www.obs.rs

Opportunity банка Србија (ОБС) у Србији постоји од 2002. 
године када је основана као Opportunity Штедионица, а 
2007. се успешно трансформисала у банку у складу са 
дозволом Народне банке Србије.
Opportunity банка (ОБС) је банка која обезбеђује кредите и 
друге финансијске услуге предузетницима, микро,  малим 
и средњим предузећима, руралним домаћинствима и пољопривредним газдинствима у 
Републици Србији, као и другим клијентима који имају отежан приступ финансијским услугама.

Општинско удружење пчелара “Јединство“ Стара Пазова

Владимира Хурбана 152, 22300 Стара Пазова 066 312 536 z.kojadinovic@yahoo.com

Пчеларство

ПКС РПК Браничевског и Подунавског управног округа
Босанска 31, 12000 Пожаревац

012 5560 800

www.rpkp.co.rs

На основу члана 46. став 2. Закона о привредним коморама (Сл. гласник РС бр. 112/15), члана 48. 
став 1. тачка 3. подтачка 2. и члана 84. Статута Привредне коморе Србије (Сл. гласник РС, бр. 39/16), 
Управни одбор Привредне коморе Србије, на седници одржаној 28. новембра 2016. године донео је 
одлуку о образовању Регионалне привредне коморе Браничевског и Подунавског управног округа 
која се у складу са одредбама Закона о привредним коморама и Статута Привредне коморе Србије, 
образује као организациони део Привредне коморе Србије. Комора обавља послове дефинисане 
Законом о привредним коморама и Статутом Привредне коморе Србије.
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ПКС РПК Севернобанатског управног округа
Трг српских добровољаца 48, 23300 Кикинда

0230 438 080

www.rpk-ki.co.rs

Пољопривредно газдинство Лазовић Радисав
Светозара Милетића 33, Белегиш 063 102 15 20 lazovicrade51@gmail.com

Газдинство Грујић
Војка

Трансфера

Савски насип 7, 11070 Београд 011 414 98 00 www.transfera.com

Компанија ТРАНСФЕРА као 3PL провајдер преузима све 
логистичке захтеве и омогућује Вама и Вашој компанији 
фокус на основну делатност.
Компанија Трансфера поседује сертификате квалитета 
ISO 9001 – систем менадзмента квалитетом/ ISO 14001 – 
систем управљања заститом зивотне средине / ISO 18001 
– систем управљања заститом здравља И безбедносцу на 
раду.
Трансфера пружа правовремену, сигурну и поуздану услугу клијентима, послујући на високо 
стручном нивоу, уз отворену и љубазну комуникацију наших запослених. Коришћењем наших 
услуга добијате сигурност, поузданост и квалитет услуге уз ниске трошкове реализације.
Наш основни принцип је интеграција клијената и запослених у један продуктиван тим ради 
континуираног подизања квалитета и пружања иновативних решења реализације логистичких 
услуга, уз друштвено одговорно пословање.
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Опште удружење предузетника - “Параћин” 
Давна иницијатива данашњег Општег удружења предузетника - самосталних 
привредника „Параћин“ из Параћина, започела је оснивањем еснафа 01.06.1842. 
године. Еснафи су сталешка удружења истих или сличних струка у једном већем 
центру: насељу, варошици,... Средином XIX века донета је Уредба о еснафима 
којом је ова организација регулисана од стране државе и која је тиме допринела 
раздвајању еснафских од нееснафских заната. Такође, увођењем поменуте 
уредбе нико није могао да се бави занатом без Мајсторског писма и дозволе 
одговарајућег еснафа. Крајем XIX века у Параћину је регистровано 15 еснафа са 
363 чланова, власника предузетничких радњи. Челници еснафа звали су се устабаше и спадали су 
међу најугледније грађане вароши. 
Оснивачким актом, или Одлуком о оснивању Удружење је регистровано 1997. године Законом о 
регионалним привредним коморама, а од стране Регионалне привредне коморе Крагујевац. Према 
наведеном закону чланови нашег Удружења јесу сви предузетници на територији Општине Параћин, 
које сходно томе броји око 3.500 чланова. Основани органи и тела који воде Удружење су: Скупштина 
Удружења, Извршни одбор, Надзорни одбор и Секретар Удружења. 
Опште удружење предузетника „Параћин“ са седиштем у Параћину званично ради од 1997. године. 
Основне активности Удружења јесу учешћа на сајмовима привреде у земљи и иностранству. Од 2014. 
Параћински предузетници имају прилику да посредством нашег Удружења посете сајмове привреде 
у великим светским метрополама попут Минхена и Инсбрука.
Најзначајнија активност Удружења јесте традиционална организација Сајма привреде у Параћину 
почев од 1997. године тиме окупљајући око 10 000 посетилаца и преко 100 излагача малих и средњих 
предузећа. Из године у годину параћинско Удружење настоји да обогати садржаје Сајма привреде у 
циљу очувања традиције, али и афирмације за постојеће и потенцијалне предузетнике, предузетништво 
и саму општину Параћин, поморавског региона и Републике Србије у целости. 
2012. год. по први пут, члан Удружења постаје члан Општинског већа општине Параћин, те на овај 
начин Удружење има прилику да непосредно даје предлоге мера за предузетнике. Чланови Удружења 
су такође и чланови Заједнице предузетника Привредне коморе Србије и Скупштине и Извршног 
одбора РПК Крагујевца у циљу проналажења могућности да предузетници што успешније обављају 
своју делатност.
Активности удружења јесу и хуманитарни рад према другим, мање афирмисаним удружењима 
Општине Параћин, а још неке од активности удружења јесу 
подршке пројеката и обука младих предузетника и већ постојећих малих и средњих предузећа и 
предузетника, посете привредним сусретима, семинарима и презентацијама најактуелнијих закона 
релевантних за рад МСП.

Видовданска 6, 35250 Параћин 035 568 416 www.preduzetnicipn.org
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Uniqa осигурање

Булевар Милутина Миланковића 134/г 
11000 Београд

011 2024 100 www.uniqa.rs

UNIQA Србија: симбол поузданости, одговорности и другачијег 
погледа на свет.
UNIQA Србија чланица је једног од водећих европских осигуравајућих 
концерна - аустријске UNIQA групе, која са традицијом пословања 
дугом 200 година послује на 18 тржишта Европе и броји 15,5 
милиона клијената. У Србији има традицију пословања дугу 
више од 20 година. Аквизицијом Zepter осигурања основаног 
1998. године, UNIQA на локално тржиште долази 2006 године. Са 
преузимањем Баслера 2014. се додатно шири, да би 2019. године 
укупан износ улагања у Србију прешао 13,5 милијарди динара. 
Потребе и жеље клијената су наш главни путоказ. Због тога смо од 
оснивања до данас склопили приближно четири милиона полиса са близу 600.000 људи свих 
генерација, образовања и животних планова, великих и оних мало мањих компанија, искусних 
и почетника… Настављамо да их храбримо ка срећнијем, здравијем и сигурнијем животу. 
Као симбол поузданости, одговорности и другачијег позитивног погледа на свет, непрестано 
ширимо круг поверења и нових клијената.

NS Union техника

Мирослава Продановића Мићка 6 
21000 Нови Сад

021 639 6 636 www.nsunion.co.rs

Наша основна делатност је продаја и изнајмљивање машина и опреме из нашег 
продајног програма као и постпродаја која се огледа у продаји оригиналних 
резервних делова и пружању сервисних услуга у гарантном и вангарантном 
року.Захваљујући квалитету који пружамо кроз продају и пружање сервисних 
услуга, на територији Србије и Црне Горе, број наших купаца стално расте.
Циљ који смо себи поставили је константан раст у продаји машина и опрема, уз 
одржавање квалитета сервисних услуга на високом нивоу.
Пуну техничку подршку пружамо преко наше техничке и сервисне службе.
Сервисна служба располаже сервисним возилима, који омогућавају брзу и 
адекватну интервенцију на локацији по захтеву купца.
У складу са Уговором о заступању у продаји и пружању сервисних услуга сви 
сервисери располажу са адекватним сертификатима, који су резултат перманентне обуке.Са великом 
пажњом и бригом за наш тим, за наше колеге, наше пријатеље, приступамо њиховом образовању и 
напретку као императиву за дугорочан напредак наших клијената и нашег предузећа.
Особине које имамо као појединци и као колектив нас увек вуку напред, ка новим знањима, новим 
циљевима, новим технологијама, новим решењима, новим људима – развоју.
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БМ-АРТ д.о.о.

Пинкијева 13а, 21205 Сремски Карловци 021 881 158 www.bm-art.co.rs

Фирма “БМ-АРТ” из Сремских Карловаца, Србија, ул. 
Пинкијева бр. 13/а, основана је 1990. године, прво као 
самостална занатска радња (СЗР) до 1996. године, 
а од 1996. године па све до данас као друштво са 
ограниченом одговорношћу (ДОО). Почеци су били у 
скромној радионици са производњом вентила, клапни, мерних бленди, котловских нивоказа 
и котловских водоказа, да би током протеклих година постепено повећавали производњу, 
обогаћивали асортиман, побољшавали квалитет и сопственим средствима и знањем 
изграђивали нов, савремени пословни простор и набављали основна средства, односно 
константно побољшавали квалитет рада.

Удружење Загрли срцем Никола Вулиновић

Словенски трг 1821, 22300 Стара Пазова 063 151 4 888 www.zagrlisrcem.rs

Удружење је основано 13.05.2019. године са жељом да свет учинимо 
лепшим. Циљ нам је да пружимо помоћ деци оболелој од рака и других 
малигних болести. да пружимо пордршку њиховим родитељима и 
заједно са њима корачамо на путу ка излечењу њихове деце.
Да родитеји знају да нису сами и да је пут лакши ка да се корача заједно.
Постојимо да би испунили Николин сан да ширимо љубав и стављамо 
осмех на лице свима и да на најлепши начин сачувамо успмену на 
Николу и све другаре који су нас прерано напустили.

ПКС РПК Сремског управног округа
Краља Петра I 4/II, 22000 Сремска Митровица

022 61 07 78

www.sremska-mitrovica.pks.rs
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ФАМ - Факултет за менаџмент

Његошева 1а, 21205 Сремски Карловци 021 21 55 185 www.famns.edu.rs

Факултет за менаџмент је водећа институција 
за високо образовање на Балкану. Са поносом 
представљамо наш програме, који су одговорни за 
стварање и одржавање образовног стандарда који 
се сматра мерилом за факултете из сродних области 
рада. 
Наш циљ је да развијемо студенте који су способни 
да се суоче са свакодневним проблемима са којима се срећу, или ће се срести, у свом домену 
рада.
Кроз учење усмерено на стицање вештина за решавање проблема, наши студенти ће добити 
прилику да стекну компетенције које карактеришу пословне лидере широм света.

ПКС РПК Средњобанатског управног округа
Јеврејска 14, 23 000 Зрењанин

023 53 58 90

www.zrenjanin.pks.rs
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Покровитељ и организатор: ПКС РПК Сремског управног округа и Општина Стара Пазова

Oрганизациони одбор и чланови радног тела Регионалног сајма привреде 2021:
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Нова Пазова
30. септембар  и 01. октобар 2021

www.sajamprivrede.starapazova.rs


