
ИЗЛАГАЧ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДО ПОЧЕТКА ONLINE САЈМА УПЛАТИ ЦЕО ИЗНОС СВИХ ПРИЈАВЉЕНИХ-УГОВОРЕНИХ ПАКЕТА А УКОЛИКО ТО НЕ УЧИНИ, 
УГОВОР СЕ РАСКИДА, А УСЛУГЕ ИЗ УГОВОРА НЕЋЕ БИТИ ИЗВРШЕНЕ · ЦЕНЕ СУ ИЗРАЖЕНЕ БЕЗ ПДВ-А · ПОТПИСИВАЊЕМ ОВЕ ПРИЈАВЕ - УГОВОРА, ИЗЛАГАЧ 
ЈЕ САГЛАСАН СА ОПШТИМ УСЛОВИМА УГОВАРАЊА, КОЈИ СУ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ПРИЈАВЕ-УГОВОРА, КАО И СА НАЧИНОМ ПЛАЋАЊА НАВЕДЕНИМ У 
ОПШТИМ УСЛОВИМА. У СЛУЧАЈУ СПОРА, НАДЛЕЖАН ЈЕ СТВАРНО НАДЛЕЖНИ СУД У НОВОМ САДУ · ПОДНЕТА ПРИЈАВА ЈЕ НЕОПОЗИВА И ОБАВЕЗНА 
ЗА УЧЕСНИКА САЈМА УКОЛИКО ЈЕ НЕ ОТКАЖЕ ИСКЉУЧИВО ПИСАНИМ ПУТЕМ ДО 15. МАРТА 2021. ГОДИНЕ · ИЗЛАГАЧ ЈЕ ОДГОВОРАН И СНОСИ СВЕ 
ЗАКОНСКЕ ПОСЛЕДИЦЕ СХОДНО ЗАКОНУ О АУТОРСКИМ И СРОДНИМ ПРАВИМА, У СЛУЧАЈУ ЕВЕНТУАЛНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ АУТОРСКИХ ПРАВА.

НАПОМЕНА:

КОНТАКТ:

А.Д. НОВОСАДСКИ САЈАМ · 21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 · ПИБ: 101646656 · МАТИЧНИ БРОЈ: 08044473 · РЕГИСТРАЦИОНИ БРОЈ У АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ: 60237 · ТЕКУЋИ РАЧУН БРОЈ: 200-2387300101001-90; Поштанска  штедионида ад Београд

ПРИЈАВА - УГОВОР ЗА УЧЕШЋЕ

ВИРТУЕЛНИ ШТАНДОВИ
Телефон: 021/483-07-03
E. пошта: vladimir.jovic@sajam.net
Телефон: 021/483-02-04
E. пошта: ljiljana.mudrinic@sajam.net
Телефон: 021/483-04-01
E. пошта: svetlana.plemic@sajam.net

КОНГРЕСНИ ЦЕНТАР
Телефон: 021/483-07-77
Е. пошта: kongresnicentar@sajam.net

МАРКЕТИНШКЕ УСЛУГЕ 
Телефон: 021/483-11-32
Е. пошта: marketing@sajam.net

НОВОСАДСКИ САЈАМ

______________________________________
Име и презиме

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ УЧЕСНИКА

______________________________________
Име и презиме

ТАЧАН НАЗИВ ИЗЛАГАЧА МЕСТО, УЛИЦА И БРОЈ

ОСОБА КОЈА УГОВАРА
ИЗЛАГАЊЕ НА САЈМУ ФИКСНИ/МОБИЛНИ ТЕЛ.

ПИБ МАТИЧНИ БРОЈ

Е. ПОШТА www. РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ: 
5. МАРТ 2021.

ПАКЕТ ОСНОВНИ КЛАСИК ПРЕМИЈУМ

ШТАНД

ИНФОРМАЦИЈА О ИЗЛАГАЧУ

Логотип / Текст до 500 карактера 
Адреса / Web адреса / Контакт  

До три мејл адресе
и броја телефона

Логотип / Текст до 1.000 карактера 
Адреса / Web адреса / Контакт 

До пет мејл адреса 
и бројева телефона

Логотип / Текст до 1.500 карактера 
Адреса / Web адреса / Контакт 

До десет мејл адреса 
и бројева телефона

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ
Представљање асортимана 
производа и услуга

До 4 фотографије До 6 фотографија До 8 фотографија

Фотографије 1200x800 пиксела у JPG формату до 1 MB. Уз сваку фотографију текст до 500 карактера.

САЈАМСКА ПОНУДА

До 5 понуда До 10 понуда До 15 понуда

Уз сваку понуду доставити максимално три фотографије 1200x800 пиксела у JPG формату до 1 MB. 
Уз сваку понуду текст до 500 карактера.

РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛ
Два ПДФ документа Четири ПДФ документа Шест ПДФ докумената

Максимална величина до 15 MB по једном ПДФ-у.

ВИДЕО МАТЕРИЈАЛ
1 фајл 2 фајла 4 фајла

Доставити линк Wetransfer-ом у максималном трајању до једног часа по фајлу.

КОНТАКТ ОСОБА ЗА ВРЕМЕ 
ТРАЈАЊА ONLINE САЈМА 
Mail, live chat, viber

ü ü ü

МОГУЋНОСТ ОРГАНИЗОВАЊА 
ONLINE ДОГАЂАЈА (конференција 
или вебинар, презентација)

1 х до 60 минута 3 х до 60 минута

БАНЕР У АУЛИ СА ЛИНКОМ НА 
ШТАНД КОМПАНИЈЕ

ü

ЦЕНА 50.000,00 РСД      100.000,00 РСД   150.000,00 РСД



Молимо Вас да означите

Државни универзитет
Приватни универзитет
Државни факултет
Приватни факултет
Академија
Висока државна школа
Висока приватна школа
Државна средња школа
Приватна средња школа

Специјализована средња 
школа
Државна основна школа
Приватна основна школа
Школа странихј езика
Школа рачунара
Агенција за 
специјализована 
тестирања

Агенција за обуку 
запослених
Агенција за образовање 
одраслих
Туристичка агенција
Народни универзитет
Научно-стручна установа
Отворени универзитет
Студентско удружење

Студентски информативни 
центар
Издавачка кућа
Завод
Школска опрема и прибор

______________________

______________________

КАТЕГОРИЈЕ УЧЕСНИКА ВИРТУЕЛНОГ САЈМА
ИЗЛАГАЧИ – фирме које су имале или желе да имају пословну сарадњу са 
Новосадским сајмом кроз представљање у излагачком сегменту догађаја.
ШАМПИОНИ - компаније чије су производе и/или услуге стручне 
комисије оцениле врхунским признањима за квалитет.
ПОСЛОВНИ ПОСЕТИОЦИ – публика заинтересована за присуство 
догађајима које организују Новосадски сајам и његови пословни 
партнери.
ОГЛАШИВАЧИ – компаније које догађаје у организацији Новосадског 
сајма препознају као одличну прилику за видљивост и промоцију фирме, 
производа и услуга учесницима.
МЕДИЈИ – акредитовани новинари, сниматељи, фоторепортери 
редакција из земље и иностранства који прате дешавања на Новосадском 
сајму.

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА EXPOONLINE.rs ПЛАТФОРМИ
Потписивањем пријаве за учешће, која са овим, општим условима, чини 
уговор закључен између излагача и Новосадског сајма (даље: Сајам). 
Задржавајући право Сајма да излагачу пријаву прихвати или одбије, 
учесници Виртуелног сајма прихватају неопозивост поднете пријаве, као и:

ПАКЕТИ УСЛУГА
ЗА ИЗЛАГАЧЕ

· У складу са обимом представљања на Виртуелном сајму, излагачи 
могу да се определе за три типа штанда: основни, класични и бизнис, 
односно сет услуга дефинисаних у овој пријави коју потписивањем 
у целости прихватају
· Сваки излагач може наручити и додатне услуге оглашавања на 
Виртуелном сајму, по ценовнику истакнутом на веб-продавници 
Новосадског сајма (www.sajam.net и www.expoonline.rs) или 
потписивањем посебне поруџбенице-пријаве за рекламне услуге

ЗА ШАМПИОНЕ
· Оцењени производи пријављених установа за врхунска признања 
представљају се на Виртуелном сајму у посебној секцији
· Подаци о оцењеним производима добијени од учесника 
оцењивања (текст, фотографије) уносе се на основу писане пријаве, 
а установе-учесници оцењивања за врхунска признања 2021. 
године преузимају одговорност да су подаци тачни, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу

ЗА ОГЛАШИВАЧЕ
· У складу са жељеним обимом представљања на Виртуелном сајму, 
оглашивачи могу да се определе за рекламно представљање на 
површинама предвиђеним за те намене и дефинисаним у посебним 
ценовнику и/или да се уз наведено и изабрано определе за један од 
три типа штанда: основни, класични и бизнис, односно сет услуга 
дефинисаних у овој пријави, чиме стичу статус излагача

ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ВИРТУЕЛНОМ САЈМУ:
· Сајам задржава право да одреди локацију учеснику у складу са 
концептом догађаја
· Већ додељена локација простора може се изменити, у складу са 
оправданим околностима
· Учесници се позиционирају и у вишеструким претрагама на веб 
платформи, сходно неопходним елементима из пријаве и уговореним 
услугама
· Учесник не може пренети право коришћења закупљеног простора на 
другог корисника без одобрења Сајма 
· Уколико излагач заступа више компанија или је организатор колективне 
изложбе обавезан је да Сајму пријави све учеснике (упит за форму коју је 
неопходно попунити потребно је послати на адресу: vladimir.jovic@sajam.net) 

РОКОВИ
· За пријављивање учешћа и достављање 
документације и материјала за објаву 
у траженим формама, наведеним на пријави .......до 5. марта 2021. године

· За отказивање учешћа (искључиво 
званичним дописом, писаним путем) .....................до 15. марта 2021. године

· За измирење обавеза у целости .....................................до почетка online сајма
· За отказивање прихваћене пријаве излагача ....до 15. марта 2021. године
Радно време Сајма, од 24 do 26. марта 2021. године, је од 10 до 17 часова

АУТОРСКА И СРОДНА ПРАВА
· Излага је одговоран и сноси све законске последице сходно Закону 
о ауторским и сродним правима у случају евентуалне злоупотребе 
ауторских права, која настане у достављању документације и података 
путем којих ће се Излагач представљати на Виртуелном сајму 
(фотографије, видео записи и друга документација)
Заштита личних података и сагласност
Лице овлашћено за закључење овог Уговора (у даљем тексту: овлашћено 
лице) потврђује да је сагласан да се његови лични подаци користе у 
складу са Законом о заштити података о личности (у даљем тексту: Закон), 
Политиком приватности, Политиком колачића и Информацијом о обради 
и заштити података о личности физичких лица у пословање са правним 
лицима.
Овлашћено лице потписом овог Уговора потврђује да је информисан о 
обради и заштити података о личности физичких лица у пословање са 
правним лицима.
У циљу реализације овог Уговора Сајам ће прикупљати и обрађивати 
само оне податке о личности који су релевантни и ограничени у односуна 
сврху обраде.
Сајам податке о личности обрађује на законит, поштен и транспарентан 
начин у складу са Законом. 
У складу са чланом 11 Закона о оглашавању Републике Србије, наручилац 
огласа у електронским медијима дужан је да уз пријаву за ове услуге 
достави попуњену Декларацију за огласне поруке. На овај начин штите 
се ауторска права произвођача огласне поруке, али и поступа у складу са 
одредбама закона који уређује и обавезе емитера.

ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ
· По пријављивању Сајам ће излагачу доставити предрачун за све што 
је у пријави назначено. Додатне услуге које излагач буде наручио биће 
фактурисане у складу са захтевом.
· По завршетку сајамске манифестације излагачу ће бити достављена 
коначна фактура са исказаним свим стварно коришћеним услугама и 
обрачуном пореских обавеза у складу са законским прописима. Порез 
пада натерет купца.
· Излагач је обавезан да по завршетку приредбе и приспећу коначне 
фактуре исплати у целости назначен износ евентуалног дуга и то у року 
назначеном у коначној фактури.
· Искључује се могућност компензације као начин плаћања услуга.
· Све обавезе по потписаној пријави, са припадајућим ПДВ-ом, се у целости 
морају измирити до почетка Сајма, а уколико излагач то не учини, уговор се 
раскида, а услуге из Уговора неће бити извршене.

СЕРВИСНА ПОДРШКА
· Виртуелни штандови: vladimir.jovic@sajam.net, 021/483-07-03 
ljiljana.mudrinic@sajam.net, 021/483-02-04
svetlana.plemic@sajam.net, 021/483-04-01
· Промоција и прес: marketing@sajam.net, 021/483-11-32
· Организација online догађаја: kongresnicentar@sajam.net, 021/483-07-77

ОПШТИ УСЛОВИ УГОВАРАЊА


