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Пријава за учествовање

Пријава се попуњава и оверава у 2 примерка.
Све примерке доставити Београдском сајму
који ће потврдити пријем и вратити излагачу
оверен примерак

Рок за пријављивање 19.8.2022.

Молимо попунити штампаним словима
Пун назив излагача :
Поштански број, место,
улица и број, поштански фах:
Телефон:

Факс:

Е-пошта:

Веб адреса:

Назив, адреса и телефон
овлашћеног представништва у Београду:
Кореспонденцију адресовати на:
Особа за контакт:

Телефон:

Е-пошта:

Матични број фирме:

Порески идентификациони број:

Број текућег рачуна носиоца обавезе плаћања:
да

Обвезник ПДВ-а:

нe

Закупљујемо изложбени простор (Молимо означите)

Број потврде о евидентирању:

Стандардно обрађен*
м2

Необрађен

дин/м2

м2

дин/м2

Хала 1 Арена

4.100,-

2.500,-

Хала 1 Партер

3.950,-

2.350,-

Хала 1 Галерија

3.250,-

1.650,-

Хала 4

3.600,-

2.000,-

Хала 2 ниво А

3.800,-

2.200,-

*тепих са ПВЦ фолијом укључен у цену
стандардно обрађеног простора

Закупљујемо изложбени простор:

дин/ком.

ком.

Типска књижара на галерији хале 4 (12 м2)

Овим изјављујемо да прихватамо наведене услове у сајамској пријави,
Општим правилима о учествовању на приредбама Београдског сајма и
Посебним правилима за учествовање на Београдском сајму књига.
Београдски сајам задржава право корекције цена.
Исказане цене су без ПДВ-а. Обрачун ПДВ-а извршиће се по закону.
Плаћање по пријему профактуре.

Место и датум

Печат

Потпис овлашћеног лица

32.520,-

(уписати количину)

ПОПУЊАВА БЕОГРАДСКИ САЈАМ
Потврђујемо
прихватање пријаве

Датум-потпис-печат

м2

обрађеног-необрађеног
изложбеног простора
у хали

Број досијеа

Извод из Општих правила о учествовању
на приредбама Београдског сајма и
посебни услови Уговора
Сајам дефинише следеће категорије излагача:

ИЗЛАГАЧИ - Правна лица која излажу сопствене производе и за
то закупљују одређени изложбени простор и право на регистрацију
у званичном сајамском каталогу, као и право на коришћење свих
осталих услуга које се налазе у понуди Београдског сајма.
Излагачи свој назив истичу на табли за исписивање назива фирме,
на свом штанду.
СУИЗЛАГАЧИ - Уколико се на штанду који је изнајмио излагач
излажу и експонати других фирми и присуствује особље
тих других фирми, оне су у обавези да буду пријављене као
суизлагачи. Суизлагачи се пријављују на посебним пријавама
за учествовање и обавезну регистрацију у званичном сајамском
каталогу. Суизлагачи свој назив истичу равноправно са излагачима
на табли за исписивање назива фирме, на штанду излагача.
Уколико излагач пријављује суизлагача за учешће и регистрацију
у званичном сајамском каталогу, он је у обавези да уз пријаву
приложи и овлашћење суизлагача.
ИНДИРЕКТНИ ИЗЛАГАЧИ - Уколико ће на штанду који је

изнајмио излагач бити изложени експонати неке друге фирме, а не
само брошуре, проспекти или сличне публикације, те фирме имају
статус индиректних излагача. Излагач је у обавези да пријави све
индиректне излагаче. Подаци о индиректним излагачима се не
уносе у каталог под посебним словом, већ се према подацима
које попуњава излагач објављују у листи представљених фирми.
Назив/и индиректних излагача истичу се на посебном паноу у
оквиру штанда, а не на табли за исписивање назива фирме. За
пријављивање индиректних излагача не мора да се приложи
овлашћење.
Излагач има право да истакне називе фирми суизлагача, на
горе наведене начине, на свом штанду, само ако их је пријавио
Београдском сајму.

За период монтаже и демонтаже штанда излагачи који самостално
врше изградњу штанда, као и други извођачи, плаћају обавезну
надокнаду заједничких трошкова.Висина накнаде по овом основу
одређена је ценовником Београдског сајма.
Излагач се обавезује да поштује термин отварања и затварања
сајамске манифестације, а посебно да штанд са експонатима буде
у функцији до затварања манифестације. У случају непридржавања
одредбе из претходног става,што записнички констатује инспектор
хале, излагач се обавезује да плати пенале према ценовнику
Београдског сајма.
У цену изложбеног простора урачунате су следеће услуге:
- Објављивање података о излагачу (пуна пословна адреса,
телефон, телефакс, е-пошта, http и адреса представништва) у
регистру излагача у званичном каталогу на УСБ-у.
- Објављивање до 20 речи о производима или делатности у
регистру излагача сајамског каталога на УСБ-у.
- Објављивање заштитног знака у сајамском каталогу на УСБ-у
Званични каталог на УСБ-у се издаје на српском и енглеском
језику. Излагачи су одговорни за тачност података. Редакција
каталога задржава право да називе производа дате у овој пријави
усклади са називима из номенклатуре сајамског каталога.

ОСИГУРАЊЕ:

На свим приредбама које се одржавају на Београдском сајму
експонати и друга имовина излагача морају да буду осигурани
преко осигуравајућих компанија у земљи или иностранству.
Одговорност за штету насталу на експонатима и другој имовини
излагача, уколико нису осигурани на један од начина из претходног
става, у потпуности сноси излагач

УГОВАРАЊЕ И НАЧИН ПЛАЋАЊА:

Уколико излагач на додељеном изложбеном простору постави
штанд са конструкцијом на више нивоа, обавезан је да додатно
плати и коришћење спратних површина на основу овереног
пројекта.Цена за 1м2 површине на нивоима износи 50% од цене
закупа необрађеног простора неведеној на пријави за учествовање.

1.Излагач се обавезује да изврши плаћање:
- За закупљени изложбени простор, изградњу и уређење штанда,
увођење воде и телефона и увођење и утрошак струје по пријему
профактуре пре почетка манифестације
- За утрошак телефонских импулса 10 дана по завршетку
приредбе.
Наплата се обезбеђује у складу са Законом о платном промету.

Дозвољена висина конструкције преградних зидова штанда је
4м у затвореном изложбеном простору. Максимална висина
елемената за коју се не плаћа накнада је 4м. За елементе који
прелазе ову висину плаћа се накнада од 20 ЕУР/м2 (у динарској
противвредности по средњем курсу НБС на дан фактурисања)
површине постављене изнад 4м висине.

У случају плаћања после уговореног рока, излагач плаћа камату по
званично објављеној законској затезној камати. Уколико у моменту
обрачуна није позната затезна камата, примењује се индекс из
претходног месеца.

Сајам доставља излагачима обрасце за коришћење електричне
енергије, воде, телефона, паркинг пропусница, службених
пропусница и других услуга, које излагач треба да попуни, према
својим потребама и врати Сајму у одређеном року. У противном,
Сајам не преузима обавезу да излагачу обезбеди наведене услуге.
Ове услуге се наплаћују према важећем ценовнику Београдског
сајма, на основу потврде о извршеној услузи.

2. Излагач може да повуче поднету пријаву за учествовање у року
од 15 дана од дана завођења пријаве у архиви Београдског сајма.
У случају да поднету пријаву за учествовање повуче после
наведеног рока, излагач је обавезан да плати Београдском сајму
закупнину за пријављени изложбени простор, и остале трошкове
настале одустајањем излагача.

ПРИХВАТАЊЕ ПРИЈАВЕ, Члан 6.
Пријава за учествовање има правну снагу уговора. Уговорна стране су се споразумеле да евентуалне спорове произашле
из овог уговора решава стварно надлежни суд у Београду.
Општа правила о учествовању на приредбама Београдског сајма (www.sajam.rs) и Посебна правила за учешће
на Београдском сајму књига су саставни део овог Уговора.

ПОСЛОВНИЦА САЈМА КЊИГА
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 14
Тел: 011/2655-521, 2655-329; Факс: 011/2655-042, 2655-419
knjige@sajam.rs, www.sajamknjiga.rs, www.sajam.rs
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Посебна правила за учешће на Београдском сајму књига

Члан 1. Београдски сајам књига одржава се сваке године крајем октобра
на Београдском сајму у Београду, Булевар војводе Мишића 14.
Члан 2. Право учешћа на Београдском сајму књига имају правна лица која
обављају издавачку и књижарску делатност, промет публикација и аутори.
Члан 3. Програм излагања обухвата све што је Законом о издавачкој
делатности дефинисано као публикација. Излагање производа изван ове
дефиниције могуће је само по посебној одлуци организатора. Одобравање
организације пратећег програма је у искључивој надлежности Одбора
Београдског сајма књига.
Члан 4. Распоред основних излагачких група по халама:
- хала 1 арена: домаћи издавачи којима је издаваштво примарна делатност
- хала 1 партер булевар и Сава: домаћи издавачи којима је издаваштво
примарна делатност
- хала 1 галерија: домаћи издавачи којима је издаваштво примарна
делатност
- хала 2а: почасни гост Београдског сајма књига, инострани излагачи,
националне презентације, издавачи који као основну делатност имају
образовање (факултети, школе…), издавачи школске и стручне литературе
- хала 4: домаћи и страни издавачи, државне институције/установе
(министарства, библиотеке, музеји...) и издавачи и из области религије и
теологије, продаја књига, дистрибутери
- хала 4 галерија: продаја коришћених и антикварних књига
Члан 5. Излагачи се пријављују за једну од следећих категорија излагања:
- закуп необрађеног изложбеног простора
- закуп стандардно обрађеног изложбеног простора
- закуп типске књижаре на галерији хале 4 за продају књига.
Члан 6. Излагач се пријављује за учешће на Сајму попуњавањем следећих
образаца:
- Пријаве за учешће на Београдском сајму књига (образац 1). Пријава за
учешће на Међународном београдском сајму књига представља Уговор
којим се излагач изјашњава да закупљује изложбени простор дефинисан у
пријави, као и да прихвата Општа правила о учествовању на приредбама
Београдског сајма и Посебна правила за учешће на Београдском сајму
књига (образац 1а). Пријава обухвата: списак првих објављених издања
између 1.7.2019. и 19.8.2022. године (образац 1б)
- Пријаве за сајамски каталог на УСБ-у (образац 2) и Пријаве за упис
издања у Електронски каталог издања издавача Србије за 2020, 2021. и
2022. (образац 2а),
- Техничког описа стандардног штанда и типске књижаре код закупа
обрађеног простора (образац 3а).
Пријаве за учешће на Београдском сајму књига примају се закључно са
19. августом 2022. године.
Члан 7. Београдски сајам нуди и следеће врсте услуга које
излагач није у обавези да поручи:
- изградњу и опремање изложбеног простора (образац 3б), остале
техничке услуге (увођење воде, струје, телефона и сл.) (образац 4),
рекламно-пропагандне услуге (образац 5), оглашавање у Водичу (образац
5а), закуп сала (образац 6).
Члан 8. Излагачи у хали 1 (Арена, Партер и Галерија), на својим
штандовима могу излагати и продавати само сопствена издања.
Статус суизлагача у хали 1 (Арена, Партер и Галерија) могу стећи
учесници Сајма књига пријављени (попуњавањем обрасца бр. 1б
и бр. 2) у оквиру званичног рока за пријављивање, вредновани по
критеријумима за расподелу простора у хали 1 и по одлуци Одбора
Сајма књига. Пријаве суизлагача по доношењу одлуке о расподели
простора неће бити разматране, а тиме ни прихваћене.

Излагачи и закупци књижара у халама 2а и 4 могу на закупљеним
штандовима продавати своја и туђа издања.
Минимални простор за излагање на Београдском сајму књига је 12
м2, колико износи и типска књижара. Максимална површина у арени
хале 1 је 315 м2.
Рок за објављивање распореда штандова излагача у оквиру хала
је прва половина септембра.
Члан 9. Расподела изложбеног простора врши се на основу
следећих критеријума (индикатора):
1. број објављених првих издања између 1.7.2019. и 19.8.2022.
Узимају се у обзир издања за која је Народна библиотека Србије
издала ЦИП закључно са 19.8.2022. године - пријава 1б
2. тржишна препознатљивост – пословни приходи остварени у
претходној години према завршном рачуну, број стално запослених и
подаци о ликвидности
3. традиција – година оснивања, награде, превођеност – пријава 1б
4. величина траженог простора – пријава 1
5. поштовање правила Београдског сајма књига – пријава 1а
6. испуњавање финансијских обавеза према Београдском сајму.
Члан 10. На Београдском сајму књига се додељују награде у складу
са Правилником о додељивању награда на Београдском сајму
књига, који доноси Одбор Београдског сајма књига. Попуњавањем и
потписивањем пријаве за учествовање на Београдском сајму књига,
излагач аутоматски конкурише за награђивање своје издавачке
продукције или појединих издања објављених између два Сајма
књига, без посебног пријављивања за награђивање.
Одлуке о наградама доноси жири који именује Одбор Београдског
сајма књига.
Излагач може да достави жирију Београдског сајма књига уз образац
број 8 и посебну напомену о својим издањима у облику писменог
образложења, извода из рецензије или приказа.
Члан 11. Званични каталог Београдског сајма књига издаје се у
електронском облику на српском и енглеском језику. Излагачи
су одговорни за тачност података. Редакција каталога задржава
право да називе производа дате у пријави усклади са називима из
номенклатуре сајамског каталога.
Члан 12. Излагач се обавезује да изврши плаћање:
- За закупљени изложбени простор, изградњу и уређење штанда,
увођење воде и телефона и увођење и утрошак струје по пријему
профактуре пре почетка манифестације.
- За утрошак телефонских импулса 10 дана по завршетку приредбе.
Наплата се обезбеђује у складу са Законом о платном промету.
У случају плаћања после уговореног рока, излагач плаћа камату по
званично објављеној законској затезној камати.
Уколико у моменту обрачуна није позната затезна камата,
примењује се индекс из претходног месеца.
Члан 13. Службене пропуснице и паркинг пропуснице плаћају се
по ценовнику Београдског сајма.
За излагаче Београдског сајма књига 2022. не важе одредбе
Члана 16. и Члана 17. став 2. Општих правила о учествовању на
приредбама Београдског сајма (www.sajam.rs).
Излагачи су дужни да поштују одредбе Посебних правила
Београдског сајма књига, као и да у својим активностима током
учешћа на Београдском сајму књига послују у складу са важећим
законима Републике Србије.
Београдски сајам

ПОСЛОВНИЦА САЈМА КЊИГА
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 14
Тел: 011/2655-521, 2655-329; Факс: 011/2655-042, 2655-419
knjige@sajam.rs, www.sajamknjiga.rs, www.sajam.rs
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Објављена прва издања између 1.7.2019. и 19.8.2022.
Члан 9/1 Посебних правила за учешће на Београдском сајму књига

Рок за пријављивање
19.8.2022.

Пун назив излагача :
Поштански број, место,
улица и број, поштански фах:
Телефон:

Факс:

Е-пошта:

Веб адреса:

Година оснивања:

Издање:
Молимо Вас да податке попуните следећим редом: назив Библиотеке, презиме и име писца (аутора), назив дела, преводилац, област/жанр,
формат (Ф), обим (Стр), повез, писмо, ЦИП.
Периодичне публикације-област, формат (Ф) и писмо.
Приликом расподеле изложбеног простора узеће се у обзир само издања за које је Народна библиотека Србије издала ЦИП до
19.8.2022. године.
Уколико издавач није имао издања у наведеном периоду молимо да се тај податак унесе у напомени.

Награде:

Преведена издања:

Листа издања домаћих аутора која су преведена на стране језике. Навести језике на које је дело преведено.

НАПОМЕНА: Тражене податке доставити у word или excel документу

Место и датум

Печат

Потпис овлашћеног лица

ПОСЛОВНИЦА САЈМА КЊИГА
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 14
Тел: 011/2655-521, 2655-329; Факс: 011/2655-042, 2655-419
knjige@sajam.rs, www.sajamknjiga.rs, www.sajam.rs
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Пријава за обавезну регистрацију у званичном каталогу на УСБ-у

Рок за пријављивање
19.8.2022.

За излагаче и суизлагаче - сваки суизлагач попуњава одвојену пријаву
Молимо назначите почетно слово под којим желите
да будете регистровани у званичном сајамском каталогу

Молимо попунити штампаним словима

Пун назив излагача :
Поштански број, место,
улица и број, поштански фах:
Телефон:

Факс:

Е-пошта:

Веб адреса:

Назив, адреса и телефон овлашћеног
представништва у Београду:
Директор:

Главни уредник:

Текст о делатности:

(Превод текста на енглески језик је пожељан ради аутентичности. У супротном текст ће превести Сајам)

Прилажемо за УСБ:

Лого у електронском облику (.tiff .eps .png .pdf или .jpg формат, најмање 600 пиксела по ширини)

Образац 2а
(молимо означити)

Овим неопозиво наручујемо:
ком.

дин/ком.

Обавезни упис у регистар излагача за носиоца штанда

1

ГРАТИС

Обавезни упис у регистар излагача за суизлагача

1

ГРАТИС

Регистар излагача и каталог издања издавача Србије за 2020, 2021. и 2022. на УСБ-у

800,-

Исказане цене су без ПДВ-а. Обрачун ПДВ-а извршиће се по закону.
Плаћање по пријему профактуре.

Место и датум

Печат

Потпис овлашћеног лица

ПОСЛОВНИЦА САЈМА КЊИГА
11000 Београд, Булевар војводе Мишића 14
Тел: 011/2655-521, 2655-329; Факс: 011/2655-042, 2655-419
knjige@sajam.rs, www.sajamknjiga.rs, www.sajam.rs

2a

Пријава за електронски Каталог издања издавача Србије
зa 2020, 2021. и 2022.

Рок за пријављивање
30.9.2022.

Молимо попунити штампаним словима
Пун назив излагача :
Поштански број, место,
улица и број, поштански фах:
Телефон:

Факс:

Е-пошта:

Веб адреса:

Молимо Вас да податке за УСБ каталог издања попуните следећим редом:
Назив Библиотеке, презиме и име писца (аутора), назив дела, издање по реду,
година издања, преводилац, област/жанр, формат (Ф у мм), обим (Стр), повез, писмо, ЦИП.
Периодичне публикације-област, формат (Ф) и писмо.
У припреми...

Напомена:
Податке за УСБ каталог издања издавача Србије за 2020, 2021. и 2022. годину обавезно доставити у електронској форми
(у текст фајлу - MS WORD или EXCEL документи, никако скенирани документи) на адресу: knjige@sajam.rs, послати поштом
(УСБ или ЦД-ром) на адресу: Београдски сајам, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића 14 или донети лично у канцеларију
Сајма књига на Београдском сајму.

Место и датум

Печат

Потпис овлашћеног лица

ПРОЈЕКТНИ БИРО
Булевар војводе Мишића 14, 11000 Београд
Тел: +381 11 2655 225
Факс: +381 11 2655 522
arh@sajam.rs, www.sajamknjiga.rs, www.sajam.rs

3a

Технички опис типског штанда и књижаре и додатна опрема

Попуњавају излагачи који су пријавили
обрађени изложбени простор

Молимо попунити штампаним словима
Пун назив излагача :
Поштански број, место,
улица и број, поштански фах:
Телефон:

Факс:

Е-пошта:

Веб адреса:

Кореспонденцију адресовати на:
Особа за контакт:

Тел/Факс:

Назив фирме за натпис на штанду:
Ћирилица

Латиница

Молимо напишите назив фирме који желите да буде исписан на штанду.
Уколико не попуните рубрику на штанду ће бити исписан пун назив излагача из ове пријаве. Свака измена натписа фактурисаће се накнадно.

Стандардно опремљен изложбени простор

Типска књижара / продајни штанд

- тепих са ПВЦ фолијом

ХАЛА 4 - галерија

- назив фирме у блоку
- израда зидова од
алуминијумске конструкције
са испунама
- полице за књиге
- остава/гардероба са
завесом
- расвета штанда
- намештај:
• бифе орман: ком. 1
• 12-20м2 - 1 сто / 4 столице
• 21-40м2 - 2/6

- израда зидова од алуминијумске конструкције са испунама

• 41-60м2 - 2/8

- остава/гардероба са завесом - продајни пулт 2 ком.

• 61-80м2 - 3/10

- полице за књиге (жичане 6 ком, раф са 4 полице 1 ком) - 1 сто, 3 столице

• 80м2 и више - 4/12 (макс 16)

- Натпис фирме у блоку
- тепих са ПВЦ фолијом

Додатна опрема:
ком.

инфо/изложбени пулт 50x100x105

1.935,-

Сто

880,-

столица

660,-

ормарић са кључем

1.000,-

стаклена витрина 100/50x100x250

3.800,-

LCD телевизор 55”/65”
светиљка/рефлектор
врата с кључем
кула h=4м са исписом назива/знаком
и логотипом фирме на 4 стране 1x1м
кула h=4м са исписом назива/знаком
и логотипом фирме на 4 стране 2x2м

Место и датум

Излагач одговара за одржавање елемената за време трајања сајамске
приредбе. Елементи система, укључујући и опрему, не смеју се
облепљивати, бојити, окивати, оштећивати, мењати мимо пројекта,
нити отуђити.
Нестанак или оштећење било ког изнајмљеног елемента плаћа се у
пуном износу према тржишној вредности. Београдски сајам гарантује
испоруку елемената у оквиру постојеће количине, што зависи од
момента подношења захтева.
Београдски сајам задржава право минималне измене пројекта у односу
на захтев излагача.

дин/ком.

23.600,-

Уколико излагач не користи све елементе који му припадају у
оквиру једног типа штанда, цена изградње се не умањује.

1.400,3.300,-

Напомена за излагаче који су поручили рекламну кулу:
ЛОГОТИП фирме обавезно приложити у електронској форми на адресу:
arh@sajam.rs у формату:.ai, .pdf, .eps или доставити у пројектни биро Сајма.
За логотипе достављене до 12. септембра, Београдски сајам гарантује
постављање натписа до отварања Сајма.

11.000,17.800,-

Печат

Потпис овлашћеног лица

ПРОЈЕКТНИ БИРО
Булевар војводе Мишића 14, 11000 Београд
Тел: +381 11 2655 225
Факс: +381 11 2655 522
arh@sajam.rs, www.sajamknjiga.rs, www.sajam.rs
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Пријава за изградњу и опремање штанда
према индивидуалном пројекту
Молимо попунити штампаним словима

Пун назив излагача :
Поштански број, место,
улица и број, поштански фах:
Телефон:

Факс:

Е-пошта:

Веб адреса:

Кореспонденцију адресовати на:
Особа за контакт:

Тел/Факс:

Конструкције
ТИП СТАНДАРД

ТИП ЛУКС
3. Конструкција Syma MOLTO
(екструдирани профили)

2.000 - 3.000 дин/м

2

4.000 - 6.000 дин/м2

ТИП ЦББ

СПРАТНИ ШТАНД
СТАНДАРД

1. Конструкција Syma
“Cross Brace Beams”
(линеарне решетке)

Конструкција Syma STANDARD

5.250 дин/м2

3.000 - 4.000 дин/м

2

СПРАТНИ ШТАНД
ОРБИТ

ТИП ОРБИТ
2. Конструкција Syma ORBIT
(просторне решетке)

Конструкција Syma ORBIT
(просторне решетке)

3.000 - 4.500 дин/м2

5.250 дин/м2

Београдски сајам задржава право корекције цена. Плаћање по пријему профактуре. Изјављујемо да смо упознати са ценовником и условима на овој пријави и Општим
правилником о учествовању на приредбама Београдског сајма и да их у целости прихватамо. Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове произашле из овог
уговора, решава стварно надлежни суд у Београду. ПДВ није урачунат и обрачунава се по закону. Цене које нису обухваћене пријавом, налазе се у ценовнику
Београдског сајма. Трошкови отказивања изградње штанда по попуњеној и потписаној пријави се фактуришу 50% од цене изградње штанда.

НАРУЧУЈЕМ ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА ПОВРШИНЕ:
ПРЕМА ПРОЈЕКТУ И ПОНУДИ КОЈА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО ОВЕ ПРИЈАВЕ ПО ЦЕНИ ОД

м2
дин/м2

ПОПУЊАВА БЕОГРАДСКИ САЈАМ
Потврђујемо изградњу
и опремање излагачког простора

Место и датум

Печат

Потпис овлашћеног лица

Датум-потпис-печат

м2

СЛУЖБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ПРИРЕДБИ
Булевар војводе Мишића 14, 11000 Београд
Тел/Факс: Хала1: +381 11 2655 190, 2655 191, Хала 4: +381 11 2655 014, 2655 848, Хала 2: +381 11 2655 240, 2655 241
inspektori@sajam.rs
www.sajamknjiga.rs, www.sajam.rs
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Пријава за техничке услуге у хали:

1

2а

Пријава се попуњава
за сваки штанд
одвојено

4

Молимо попунити штампаним словима
Пун назив излагача :
Поштански број, место,
улица и број, поштански фах:
Телефон:

Факс:

Е-пошта:

Веб адреса:

Техничке услуге
ком.

дин/ком.

ком.

дин/ком.

Сто

720,-

LCD телевизор 55”/65”

Столица

720,-

Телефон

2.695,-

Бифе витрина

930,-

Прикључак са/без судопере

5.780,-

Додатни прикључак на штанду

2.820,-

Проточни бојлер

2.015,-

5.930,-

Фрижидер
Тепих једнократни

670,-

Штендер

450,-

Чување штанда 630,-/ започети час

Прикључак са мини кухињом

10.640,-

Прикључак са мини кухињом са решоом

12.185,-

Усисавање/брисање пода штанда 630,-/ час

Електрични прикључак и потрошња за опрему штанда
ком.

дин/ком.

ком.

5.585,-

разводна табла

Обавезна накнада заједничких трошкова

420,-/ м2

Електрични прикључак за посебну расвету

10.608,-

укупне снаге до 5 kW

23.600,-

* За прикључење електричне енергије на штанд обавезно је коришћење разводне табле

дин/ком.

укупне снаге до 5 kW

14.040,-

укупне снаге до 10 kW

23.868,-

укупне снаге до 20 kW

42.120,-

* За цене прикључака снаге веће од 20 kW затражите посебну понуду.приредбе.

У цену прикључка укључена је и потрошња електричне енергије за време трајања приредбе.

Интернет пакети за излагаче
ком.

WiFi пакет (до 5/5 Mбит/сек)

дин/ком.

ком.

6.250,-

LAN пакет (дo 50/50 Mбит/сек)

3.745,-/ час

Утрошени материјал за додатне услуге
(каблови, конектори)

31.250,-

ДОДАТНЕ УСЛУГЕ
Додатно конфигурисање уређаја,
развлачење мреже и др. услуге техничара

дин/ком.

трж.
вредност

Пропуснице и улазнице
ком.

Стална паркинг пропусница

дин/ком.

ком.

2.900,-

Стална пропусница

дин/ком.

1.400,-

Београдски сајам задржава право корекције цена.
На наведене цене се обрачунава ПДВ. Плаћање по пријему рачуна.

Место и датум

Печат

Потпис овлашћеног лица

Упутство за уговарање
техничких услуга

Услуге наведене у Пријави за техничке услуге уговарају се
преко Инспектората изложбеног простора, где се могу добити и
информације о осталим услугама које је Београдски Сајам пружа
по захтеву излагача, а у складу са техничким могућностима.
Наведене услуге не улазе у цену закупа нити изградње
изложбеног простора и подлежу посебној наплати.
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА:
Електрична мрежа Београдског сајма располаже
напоном од 220 V монофазне и 3x380 V трофазне,
наизменичне струје од 50 Hz. Инсталација и апарати који се
прикључују морају да буду подешени за рад на
наведеној врсти напона и фреквенције. За израду
инсталације за прикључивање разних апарата, машина и
светиљки за заштиту од додирног напона за све излагаче
важе прописи за израду привремених електричних инсталација.
Штанд мора имати разводну таблу која не улази у цену
прикључка, већ се накнадно наплаћује. Уколико излагач
има своју разводну таблу, која одговара прописима,
Београдски сајам ће извршити њено прикључење на
мрежу. Прикључак изведене инсталације одобриће се уз
сагласност стручног лица електро-службе Београдског
сајма.
ТЕЛЕФОН:
За потребе својих корисника Београдски сајам располаже
интерном телефонском централом преко које је могуће
остварити све врсте аутоматског долазног и одлазног
телефонског саобраћаја. Прикључак подразумева
прикључење на телефонску мрежу са телефонским
апаратом, а коришћење додатног апарата или факса
подлеже посебном плаћању у складу са ценовником.
ВОДА:
Водоводна инсталација Београдског сајма има на
прикључку димензије од 3/4 цола, а може се по жељи
уредити и на 1/2 цола. Инсталације изведене од стране
излагача подлежу контроли овлашћених лица Београдског
сајма.
НАМЕШТАЈ И ОПРЕМА:
За уређење изложбеног простора Београдски сајам
изнајмљује излагачима намештај и другу потребну
опрему за уређење штандова у складу са ценама из
ценовника Београдског сајма. У цену закупа
намештаја и опреме урачунат је најам намештаја за
једну сајамску приредбу и трошкови допреме и отпреме
намештаја са штанда.
ИНТЕРНЕТ:
1. Излагач на свом станду НЕ СМЕ да поставља и користи своје
WiFi уређаје, који емитују сигнале на 2,4GHz и 5GHz. Уколико
их ипак постави и они ометају рад других WiFi корисника,
Београдски сајам има право да искључи такве уређаје, или да
прекине снабдевање ел. енергијом на штанду, све док се уређај
не уклони (препорука свим излагачима је да се користи WiFi
инфраструктура Београдског сајма, која је најновије генерације,
како би се што више избегла могућност сметњи на WiFi
фреквенцијама).
2. Београдски сајам не гарантује за брзине преко WiFi конекција,
јер оне зависе од много фактора (квалитет WiFi картице у уређају,
препреке и удаљеност од АП-а, драјвери у уређајима и сл.)
3. Пакет на кабл се реализује тамо где постоје техничке
могућности и мора се најавити минимум 7 дана пре почетка
приредбе

4. У цену пакета на кабл НИСУ урачунати трошкови развлачења и
конфигурисања мреже на самом штанду излагача
5. Брзине конекција и додатни захтеви, који се разликују од
понуђених пакета се посебно уговарају и то минимум 7 дана пре
почетка приредбе
АНГАЖОВАЊЕ ОСОБЉА:
Попуњавањем захтева за услуге Београдски сајам
својим излагачима ставља на располагање особље за
врсте послова које су наведене уз наплату према
ценовнику.
ОБАВЕЗНА НАКНАДА ЗАЈЕДНИЧКИХ ТРОШКОВА:
Излагачи који самостално граде штанд плаћају обавезну
накнаду заједничких трошкова према површини закупљеног
простора, и то:
- до 150м2 - обрачунава се сваки м2
- 151-300м2 - фиксно 150м2 + 40% разлике између 300 и
150м2
- 301-500м2 - фиксно 210м2 + 30% разлике између 500
и 301м2
- више од 500м2 - фиксно 270м2 + 20% разлике између
укупне квадратуре и 500 м2
ОСИГУРАЊЕ ЕКСПОНАТА:
На свим приредбама које се одржавају на Београдском сајму
експонати и друга имовина излагача морају бити осигурани од
крађе, оштећења и других ризика. Осигурање експоната и друге
имовина излагача треба да покрије време од истовара робе на
Београдском сајму, преко периода припреме, трајања приредбе и
њеног распремања, све до утовара робе у транспортна средства и
напуштања Београдског сајма.
Излагачи могу осигурати експонате и другу своју имовину преко
осигуравајућих компанија у земљи или иностранству. Одговорност
за штету насталу на експонатима и другој имовини излагача,
уколико нису осигурани на један од начина из претходног става, у
потпуности сноси излагач

ИНФОРМАЦИЈЕ:
Хала 1
Тел: 011/2655-191, 2655-190
Фаx: 011/2655-191
Хала 2 и 1А
Тел: 011/2655-241, 2655-240
Фаx: 011/2655-241
Хала 3 и 3А
Тел: 011/2655-341, 2655-340
Фаx: 011/2655-341
Хала 4
Тел: 011/2655-848, 2655-014
Фаx: 011/2655-848
Хала 5 и отворени простор
Тел: 011/2655-261, 2655-260
Фаx: 011/2655-260

СЛУЖБА ПРОДАЈЕ РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА
Булевар војводе Мишића 14, 11000 Београд
Тел/Факс: +381 11 2655 370, 2655 002
in.ad@sajam.rs, beogradskisajam.rs
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Све примерке доставити Београдском сајму
који ће потврдити пријем и вратити закупцу
рекламног простора оверен примерак.
Пријава се попуњава и оверава у 2 примерка.

Пријава за рекламно пропагандне услуге

Молимо попунити штампаним словима
Пун назив излагача:
Поштански број, место, улица и број
регистрованог седишта излагача:
Tел/Факс:

E-mail:

Матични број:

ПИБ:

Број потврде о евидентирању:

Број текућег рачуна носиоца обавезе плаћања:
Особа за контакт:

Обвезник ПДВ-а:
Моб. тел:

да

не

E-пошта:

Рекламни простор - штампани

мегаборд, подземни пролаз
995x195 цм, папир, осветљен 48.750 дин/ком.

ком.

ком.

билборд
300x200 цм, папир

22.500 дин/ком.

a

колонада испред хале 2, винил 8x1 м
са 4 билборда 95x195 цм
55.000 дин/ком.

ком.

а) мегаборд на
хали 1, 6x6, винил

билборд обострани на
пасарели, 95x195 цм, папир

ком.

9.900 дин/ком.

b

б) мегаборд на
хали 1, 4x6, папир ком.

kom.

60.000 дин/ком.

150.000 дин/ком.

мегаборд у хали 1, В-банер,
винил, 735x427 цм
96.000 дин/ком.

ком.

јарбол, на булевару, висина 11 м,
за заставе до 150x700 цм 10.000 дин/ком.

ком.

a
b
а) пано 6x1.5м
ком.

16.000 дин/ком.

б) винил на гелендеру
м2
изнад штанда

3.000 дин/м

2

рекламна површина
на винилу, по м2

м2

3.000 дин/м

2

Подела ПОС материјала (поделу врши наручилац, цена по дану)
подела ПОС материјала ЗА ИЗЛАГАЧЕ

Напомена:

10.000 дин

20.000 дин

КОМПЛЕТНА ПОНУДА РЕКЛАМНИХ ПОВРШИНА НАЛАЗИ СЕ НА НАШЕМ САЈТУ

Београдски сајам задржава право корекције цена. Исказане цене су без ПДВ-а.
Обрачун ПДВ-а извршиће се по закону. Плаћање по пријему предрачуна.

Место и датум

подела ПОС материјала

Печат

Потпис овлашћеног лица

ПОПУЊАВА БЕОГРАДСКИ САЈАМ
Потврђујемо
прихватање пријаве

Датум-потпис-печат

хала

позиција

Упутсво за уговарање
рекламно пропагандних услуга

Уз попуњену и оверену пријаву доставити идејно решење у електронском облику путем мејла in.ad@sajam.rs, најкасније двадесет дана пре
отварања сајма.
Молимо Вас да фајлове веће од 10 MB искључиво достављате путем неког од сервиса за слање фајлова (нпр. WеTransfer), односно
прослеђивањем линка ка материјалу.
Служба за рекламно пропагандне услуге, према расположивом простору и датуму пријаве и уплате, као и пријему материјала, има обавезу да
Вам резервише адекватан простор, као и другачији рекламни елемент, у случају да је тражени простор већ заузет.
Цена закупа свих рекламних елемената се односи на период трајања одређених сајамских манифестација, сем код ставки код којих стоји друга
напомена (на дан или месец).
Сајам има обавезу да током трајања манифестација контролише рекламне елементе и у слуèају оштећења у што краћем року о свом трошку
изврши замену новим елементима.
Све специфичне поруџбине се уговарају лично (фасадна графика, прозорска графика, мегабоард, изнајмљивање рекламних балона, дељење
пропагандног материјала уз улазнице, ...)
За постављање рекламних кула, фризова, стубова, зидних паноа чија висина прелази 3.0 м је потребна сагласност службе продаје рекламног
простора и пројектног бироа.
Јарболе и заставе није дозвољено постављати самоиницијативно изван закупљеног изложбеног простора.
Сви рекламни елементи који се поставе самоиницијативно од стране излагача у кругу сајма (транспаренти, заставе,фиксни елементи и сл.)
фактурисаће се по важећим ценама из овог ценовника, а Београдски сајам задржава право да исте елементе уклони уколико они по нашој
процени естетски нарушавају општи изглед сајма или рекламни елемент другог излагача.

Припрема фајлова за штампу
Фајлови за штампу се достављају у Adobe Photoshop или Adobe Illustrator PDF, EPS или TIFF формату.
Adobe Photoshop:

Adobe Illustrator:

Размера фајлова за велике формате (нпр. билборд 4м x 3м)
треба да буде 1:10.
Резолуција 300-500 dpi.

Размера фајла треба да буде 1:10 за велике формате
или 1:1 за мале формате.

Размера фајлова за мале формате (нпр. плакат Б2)
треба да буде 1:1.
Резолуција 100-150 dpi.
Мод боје: CMYK
Формат фајла: Photoshop Encapsulated Postscript (EPS),
са следећим подешавањима:

У фајлу НЕ ТРЕБА да буду: клинови, пасери, цајтне,
инструкције за штампу, мере, тиражи...
Сваки фајл је принт за себе (ако имате пет плаката,
снимате их у пет засебних фајлова).
Текст обавезно претворити у криве.
Мод боје: CMYK
Формат фајла: EPS или PDF.

Ако је припрема за штампу комбинација вектора и
растера, склопите је у једнослојни растер и експортујте
у Фотошопу.
Уз фајлове обавезно доставити и “пруф”.
Нисмо у могућности да примамо CorelDraw фајлове.

Молимо Вас да фајлове припремите по горе наведеним упутствима,
у супротном Београдски сајам не сноси одговорност за квалитет штампе.

СЛУЖБА ПРОДАЈЕ РЕКЛАМНОГ ПРОСТОРА
Булевар војводе Мишића 14, 11000 Београд
Тел/Факс: +381 11 2655 370, 2655 002
in.ad@sajam.rs, www.sajamknjiga.rs
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Пријавa за рекламне услуге у
Водичу кроз Сајам књига
Молимо попунити штампаним словима

Пун назив излагача:

Особа за контакт:

Поштански број, место, улица и број
регистрованог седишта излагача:
Teл/моб:

E-пошта:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Обвезник ПДВ-а:

дa

Рекламне услуге

не

Број потврде о евидентирању:

дин.

Димензије

Димензија фајла

Друга корица

48.000,-

171 x 225 мм

181 x 235 мм

Трећа корица

48.000,-

171 x 225 мм

181 x 235 мм

Четврта корица

48.000,-

171 x 225 мм

181 x 235 мм

Средња страна дуплерица

72.000,-

342 x 225 мм

352 x 235 мм

Рекламна страна

36.000,-

171 x 225 мм

181 x 235 мм

1/2 рекламне
стране

20.000,-

86 x 225 мм

96 x 235 мм

1/4 рекламне
стране

15.000,-

86 x 113 мм

96 x 123 мм

Маркица на плану хале

10.000,-

Ширина 25 мм.
Висина
пропорционална
ширини.

Ваш лого
штанд 1926

Исказане цене су без ПДВ-а. Обрачун ПДВ-а извршиће се по закону. Плаћање по пријему рачуна.
Сви огласи су у колору. Фајлови који су припремљени за штампу треба да буду у .eps, .tiff, .ai или .pdf формату - фонтови претворени у криве.
Све слике у CMYK колорном профилу, резолуција 300 dpi. Логотип достављати у векторском формату.

Место и датум

Печат

Потпис овлашћеног лица

СЛУЖБА ЗАКУПА
Булевар војводе Мишића 14, 11000 Београд
Тел: +381 11 2655 809
jovica.dimitrijevic@sajam.rs
www.sajamknjiga.rs, www.sajam.rs
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Пријава се попуњава и оверава у 2 примерка.
Све примерке доставити Београдском сајму
који ће потврдити пријем и вратити излагачу
оверен примерак.

Пријава за закуп сала

Молимо попунити штампаним словима
Пун назив излагача:
Поштански број, место,
улица и број, поштански фах:
Телефон:

Факс:

Е-пошта:

Веб адреса:

Назив, адреса и телефон
овлашћеног представништва у Београду:
Особа за контакт:

Телефон:

Матични број фирме:

Е-пошта:
ПИБ:

Број текућег рачуна ноисоца овавезе плаћања:
Обвезник ПДВ-а:

да

не

Закупљујемо следеће сале

Број потврде о евидентирању:

Датум

Време (од-до)

Дин/час

Велика Конференцијска сала у хали 4 са озвучењем
по започетом сату коришћења (300 седишта)

20.000,-

Мала Конференцијска сала у хали 4 без озвучења
по започетом сату коришћења (50 седишта)

12.000,-

Свечана сала у управној згради са озвучењем и опремом
по започетом сату коришћења (150 седишта)

20.000,-

За презентацију нам је потребно: (молимо означите)

Платно

LCD пројектор за презентацију

Лаптоп

Интернет

Исказане цене су без ПДВ-а. Обрачун ПДВ-а извршиће се по закону.

ПОПУЊАВА БЕОГРАДСКИ САЈАМ

Број досијеа
Потврђујемо
резервацију на дан

У времену од
Датум-потпис-печат
Место и датум

Печат

Потпис овлашћеног лица

до

ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР
Булевар војводе Мишића 14, 11000 Београд
Тел: +381 11 2655 502
beogradskisajam.rs
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Образац за евидентирање излагача

Порески идентификациони број (ПИБ):
Матични број лица (правног лица, радње):
Фирма (пун назив):
Фирма (скраћени назив):
Име и презиме овлашћеног лица:
Подаци о седишту односно пребивалишту:
Општина:
Место:
Назив улице:
Број (број и слово):
Број телефона:
Број факса:
Е-пошта:
Купац, добављач, купац и добављач:
Обвезник ПДВ-а

да

не

Број потврде о евидентирању:
Јединствени матични број грађана-физичког лица:

Подаци о делатности
Шифра делатности пословног партнера:
Шифра делатности пословног партнера:
Шифра делатности пословног партнера:

Подаци о рачуну у банци - број текућег рачуна
Назив банке:
Назив банке:
Назив банке:
Назив банке:
Назив банке:

Подаци о пословним јединицама - филијалама
Назив пословне јединице - филијале:
Седиште пословне јединице - филијале:
Место - Општина:
Назив улице:
Кућни број (број и слово):
Број телефона:
Број факса:
Е-пошта:
Контакт особа:

Печат

Потпис овлашћеног лица

11000 Београд, Булевар војводе Мишића 14
Тел: 011/2655 521, 2655 329
knjige@sajam.rs
www.sajamknjiga.rs, www.sajam.rs
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Важи за издаваче из Србије и дијаспоре
Рок је 3.10.2022.

Подаци о излагачу за награђивање

Молимо попунити штампаним словима
Пун назив издавача дела (излагача):

Поштански број, место,
улица и број, поштански фах:
Телефон:

Факс:

Е-пошта:

Веб адреса:

Особа за контакт:

Телефон:

Е-пошта:

Хала и број штанда:

На 65. београдском сајму књига додељују се следеће награде:
- Издавач године
- Издавачки подухват године
- Дечја књига године
- Најлепша књига
- Најлепша дечја књига
- Најбољи млади дизајнер књиге
- Награда за издавача из дијаспоре на српском језику
- Посебно признање за допринос у области науке
Извод из Посебних правила о учешћу на Београдском сајму књига:
ЧЛАН 10:
На Београдском сајму књига се додељују награде у складу са Правилником о додељивању награда на
Београдском сајму књига, који доноси Одбор Београдског сајма књига.
Попуњавањем и потписивањем пријаве за учествовање на Београдском сајму књига, излагач аутоматски
конкурише за награђивање своје издавачке продукције или појединих издања објављених између два
Сајма књига, без посебног пријављивања за награђивање.
Одлуке о наградама доноси жири који именује Одбор Београдског сајма књига.
Излагач може да достави жирију Београдског сајма књига уз образац број 8 и посебну напомену у
облику писменог образложења, извода из рецензије или приказа.
О времену и месту за достављање књига које конкуришу за најлепшу књигу излагачи ће бити
накнадно обавештени.
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