
 

        

 

 

 

 

                              

Поштовани,  

Са великим задовољством Вас позивамо да наступите на 14. међународном сајму пољопривреде, 

прехрамбене индустрије и туризма „Дани малине – Братунац 2022“ који се одржава од 17.06. - 18.06.2022. 

године у Братунцу.  

Протекле двије године због актуелне ситуације са пандемијом вируса Covid-19 протекле су без организације 

наше најпопуларније сајамске смотре а у складу са мјерама и препорукама у циљу сппречавања ширења вируса. 

''Дани малине'' се ове године враћају на календар сајамских манифестација у БиХ, а овогодишњу смотру ћемо 

организовати у форми отворене манифестације у сајамским павиљонима на тргу Милоша Обилића у Братунцу. 

Поред изложбеног дијела програма ове манифестације, одржаће се и два гастро догађаја, и то такмичење у 

спремању најбоље посластице од малине, као и такмичење у спремању рибље чорбе које ће се одржати на Рајској 

плажи у Красанпољу. 

За 2022 .годину дефинисали смо: 

- Бесплатан изложбени део у павиљонима у складу са Вашим планом излагања 

- промоцију руралног развоја и туризма 

- учешће најзначајнијих дистрибутера пољопривредног репроматеријала и механизације 

- присуство представника надлежних државних органа, привредних комора, асоцијација и међународних 

организација  

- промоцију у земљама из окружења  

- посебне активности усмјерене ка пољопривредним удружењима и земљорадничким задругама у земљи и 

окружењу 

- медијску промоцију 

 

Више о очекиваним дешавањима на међународном сајму пољопривреде прехрамбене индустрије и туризма у 

Братунцу потражите на сајту општине www.opstinabratunac.com 

С надом да ћемо остварити успјешну сарадњу и да ћете присуством и учешћем на међународном сајму 

пољопривреде прехрамбене инбдустрије и туризма оснажити позицију на тржишту и остварити очекиване 

бенефите, срдачно Вас поздрављамо.   

Додатне информације можете добити на тел./фаx  056/411-241; e-mail: danimaline.bratunac@gmail.com 

  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР САЈМА 

 

 

 

 

 

 



 

П Р И Ј А В А 

 

ЗА УЧЕШЋЕ НА XIV МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ТУРИЗМА  „ДАНИ МАЛИНЕ“  

У БРАТУНЦУ 17.06. – 18.06.2022.ГОД. 

 

 

                     ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ 
 

НАЗИВ ИЗЛАГАЧА 
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ПОШТАНСКИ БРОЈ, 

МЈЕСТО И АДРЕСА .................................................................................... 

ТЕЛЕФОН; e-mail 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ОДГОВОРНОГ ЛИЦА .................................................................................... 

ДЈЕЛАТНОСТ  
(ПРОИЗВОДИ И УСЛУГЕ) 

........................................................................ 
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ОСОБЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ 
 

1. .............................................................        2. ............................................................... 
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 Потребан изложбени простор               ........... m2 

 Број столова/пултова за излагање    ............. 

 Број столица за сједење    ............. 
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        ................................................... 
 

Пријаве доставити поштом или на  маил адресу: danimaline.bratunac@gmail.com до 

14.06.2022.год. 
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