Покрајински секретаријат
за привреду и туризам

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ
НА 50. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ МОС 2017
ЦЕЉЕ, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА
Општи подаци о привредном друштву
Назив привредног друштва
Матични број привредног
друштва
ПИБ
Адреса
Град
Телефон
Фаx
Е- mail
Интернет адреса
Власник привредног друштва
Директор привредног друштва

Контакт особа за овај сајам (особа којој ће се слати сва обавештења у вези са сајмом и која ће
нам слати сав потребан материјал за припрему каталога, брошура и сл.)
Име и презиме
Функција
Е- mail
Мобилни телефон
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Профил привредног друштва
Власничка структура привредног
друштва (приватно, друштвено,
државно (%))
Број запослених лица
2015.

2016.

2015.

2016.

2015.

2016.

Годишња добит

Годишњи промет

Годишњи извоз

Стандарди квалитета које
привредно друштво поседује
Технологије
Прерађивачки капацитети
Награде
Производи
или групе
производа
којима ће се
привредно
друштво
представити

Назив производа
или групе
производа

Количина

Наведите тржишта на која већ
извозите и оквирно проценат
производње који извозите, по
датом тржишту
Наведите производе или услуге
које извозите
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Да ли је привредно друштво
наступало на овом сајму или
другим сајмовима које су ПКС
или Покрајински секретаријат
организовали?
Ако јесте наведите који сајам и
које године.
Опишите значај наступа на сајму
за планирани развој Вашег
привредног друштва.
Напомена

Попуњена, потписана, оверена и скенирана пријава заједно са скенираним Уверењем Пореске
управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза примаће се до среде, 12. јула
2017. године до 16 часова, а шаљу се електронском поштом на e-mail: region@pks.rs .
Оригинал уверење Пореске управе Министарства финансија о измирењу доспелих пореза и
доприноса, заједно са попуњеном, потписаном и овереном пријавом неопходно је послати
поштом на адресу: Привредна комора Србије, ул. Ресавска 13-15, 11000 Београд, са назнаком:
Центру зa рeгиoнaлну сaрaдњу и иницијативе, за Mилиjу Цвиjoвићa.
За све додатне информације контакт особа је Милија Цвијовић, сaвeтник у Центру зa рeгиoнaлну
сaрaдњу и иницијативе у Привредној комори Србије (тел: 011 33 04 522, моб: 066 875 12 97,
имејл: milija.cvijovic@pks.rs)

Излагач:

_____________________________
Датум попуњавања пријаве:
_____________________________

