4. САЈАМ КЊИГА У АНДРИЋГРАДУ 2. јул - 7. јул 2019.
ОРГАНИЗАТОР

СУОРГАНИЗАТОР

СУОРГАНИЗАТОР

1. Пријава за учествовање
Пријава се попуњава у 3 овјерена примјерка. Све примјерке доставити организатору који ће потврдити пријем и вратити излагачу овјерен примјерак.

Рок за пријављивање 25.06.2019.

(молимо попунити штампаним словима )

Пун назив излагача :
Поштански број, мјесто, улица, број, поштански фах :
Телефон :

факс :

Е-пошта :

http :

Коресподенцију адресирати на :
Особа за контакт :

Тел/факс :

Матични број фирме :

Порески идентиф.број :

Број текућег рачуна носиоца обавезе плаћања :
Обвезник ПДВ-а :

Да

Не

2

Стандардно обрађен модул 4м према техничком опису

Број потврде о евидентирању :
Вриједност у КМ
количина
КМ/модул

Вриједност у ЕУР
количина

ЕУР/модул

200.00

Овим изјављујемо да прихватамо наведене услове у сајамској пријави
Општим правилима о учествовању на Сајму књига у Андрићграду и
Посебним правилима за учествовање на Сајму књига у Андрићграду.
Андрићград задржава право корекције цијена.
Исказане цијене су без ПДВ.Обрачун ПДВ-а извршиће се по закону,
Плаћање по пријему профактуре.

Мјесто и датум

Печат
Потпис овлаштеног лица

100.00

ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР САЈМА

Потврђујемо закуп _____ модула према
техничком опису.

Датум, потпис, печат
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Број досијеа

4. САЈАМ КЊИГА У АНДРИЋГРАДУ 2. јул - 7. јул 2019.
ОРГАНИЗАТОР

СУОРГАНИЗАТОР

СУОРГАНИЗАТОР

2. Пријава за обавезну регистрацију у званичном регистру излагача
За излагаче и суизлагаче-сваки учесник попуњава одвојену пријаву

"

"

Молимо назначите почетно слово којим желите да
будете регистровани у званичном регистру излагача на сајту

(молимо попунити штампаним словима )

Пун назив излагача:
Е-пошта :

http :

Назив, адреса и телефон овлаштеног представништва у Србији :
Директор :

Главни уредник :

ТЕКСТ О ДЈЕЛАТНОСТИ :

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

ПРИЛАЖЕМО ЗА ПОПИС ИЗЛАГАЧА НА САЈТУ :
Лого у електронском облику
(.епс или .тифф формат-600 дпи )
( молимо означити )

Регистрација у званичном регистру излагача је бесплатна.
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР САЈМА
Број досијеа
Потврђујемо пријем података
за званичан регистар Сајма

Печат
Мјесто и датум

Потпис овлаштеног лица

Датум, потпис и печат
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ОРГАНИЗАТОР

СУОРГАНИЗАТОР

СУОРГАНИЗАТОР

3. Технички опис типског штанда
Попуињавају излагачи који су пријавили изложбени простор

(молимо попунити штампаним словима )

Пун назив излагача:
Е-пошта :

http :

Коресподенцију адресирати 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 измјена натписа фактурисаће се накнадно.

ТИПСКИ ШТАНД-НАЦРТ

ТИПСКИ ШТАНД-3Д

ТЕХНИЧКИ ОПИС ШТАНДА

Јединица излагачко-продајног штанда износи 4 м2.
Површина за излагање је пулт 2х2 м2 са простором
за одлагање испод пулта на закључавање. Такође
за излагање на леђима штанда постоје полице дужине 2 м. и ширине 30 цм, 3 комада.
Површина за истицање фирме у логотипу предвиђена је на паноу изнад полица, димензија 200х50 цм.
Штанд садржи једну столицу, рефлектор за освјетљење експоната и утичницу ( по потреби ).
Излагач одговара за одржавање елемената за вријеме трајања сајамске приредбе. Елементи система, укључујући и опрему,
не смију се обљепљивати, бојити, окивати, оштећивати,мјењати мимо пројекта, нити отуђити. Нестанак или оштећење било
ког изнајмљеног елемента плаћа се у пуном износу према тржишној вриједности.
Уколико излагач не користи све елементе који му припадају у оквиру типског штанда, цијена изградње се не умањује.
ПОПУЊАВА ОРГАНИЗАТОР САЈМА
Број досијеа

Печат
Мјесто и датум

Потпис овлаштеног лица

Датум, потпис и печат
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ОПШТА ПРАВИЛА О УЧЕСТВОВАЊУ НА САЈМУ КЊИГА У АНДРИЋГРАДУ
И ПОСЕБНИ УСЛОВИ УГОВОРА
Сајам дефинише следеће категорије излагача:
ИЗЛАГАЧИ – Правна лица која излажу
сопствене производе и зато закупљују одређен
изложбени простор и право на регистрацију у
званичном регистру излагача, као и право на
кориштење свих осталих услуга које се налазе у
понуди Сајма Књига у Андрићграду. 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 пријављени као
суизлагачи. Суизлагачи се пријављују на
посебним пријавама за учествовање и обавезну
регистрацију у званичном регистру излагача на
сајту. 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 регистру излагача, он је у обавези да уз
пријаву приложи и овлашћење сиузлагача.
ИНДИРЕКТНИ ИЗЛАГАЧИ – Уколико ће на
штанду који је изнајмио излагач бити изложени
експонати неке друге фирме, а не само брошуре,
проспекти или друге 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.

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 Сајму
књига у Андрићграду 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:
1. Излагач се обавезује да изврши плаћање:
- За закупљени изложбени простор, изградњу и
уређење најкасније до 01.07.2019. године.
Наплата се обезбјеђује у складу са Законом о
платном промету.
У случају плаћања послије уговореног рока,
излагач плаћа камату по званично објављеној
законској затезној камати.
2. Излагач може да повуче поднијету пријаву за
учествовање у року од 15 дана од дана завођења
пријаве у архиви Андрићграда - организатора.
У случају да поднијету пријаву за учествовање
повуче послије наведеног рока, излагач је
обавезан да плати организатору - Андрићграду
закупнину за пријављени изложбени простор и
остале трошкове настале одустајањем излагача.

Излагач има право да истакне називе фирми
суизлагача, на горенаведене начине, на свом
штанду, само ако их је пријавио организатору.

Пријава за учествовање има правну снагу
уговора. Уговорне стране су се споразумјеле да
евентуалне спорове произашле из овог уговора
рјешава стварно надлежни суд у Вишеграду,
Република Српска.

Излагач се обавезује да поштује термин отварања
и затварања сајамске манифестације, а посебно да
штанд са експонатима буде у функцији до
затварања манифестације.

Посебна правила за учешће на Сајму књига у
Андрићграду су саставни дио овог уговора.

У цијену изложбеног простора урачунате су
следеће услуге:
Објављивање података о излагачу (пуна пословна
адреса, телефон, телефакс, е-пошта, http и адреса
представништва) у регистру излагача на
званичном сајту манифестације.
Објављивање до 20 ријечи о производима и
дјелатности у регистру излагача на званичном
сајту.
Објављивање заштитног знака на званичном сајту.
Регистар излагача на званичном сајту издаје се на
српском и енглеском језику. Излагачи су

ПОСЕБНА ПРАВИЛА О УЧЕШЋУ НА САЈМУ КЊИГА У АНДРИЋГРАДУ

Члан 1. Сајам књига у Андрићграду одржава
се у првој половини јула.
Члан 2. Право учешћа на сајму имају правна
лица која обављају издавачку и књижарску
дјелатност, промет публикација и аутори.
Члан 3. Програм излагања обухвата све што
је Законом о издавачкој дјелатности
дефинисано као публикација. Излагање
производа изван ове дефиниције могуће је
само по посебној одлуци организатора.
Одобравање организације пратећег програма
је у искључивој надлежности Одбора Сајма
књига у Андрићграду.
Члан 4. Излагачи се пријављују за закуп
типских модула површине 4м².
Члан 5. Излагач се пријављује за учешће на
Сајму попуњавањем следећих образаца:
- Пријава за учешће на Сајму.
Пријава за учешће на Сајму књига у
Андрићграду представља Уговор којим се
излагач изјашњава да закупљује изложбени
простор дефинисан у пријави, као и да
прихвата посебна правила о учествовању на
Сајму.
- Пријава за упис за електронски каталог на
сајту.
- Технички опис стандардног модула 4м².
Пријаве за учешће на сајму књига примају се
до 25. јуна 2019. године.
Члан 6. Сајам књига у Андрићграду нуди и
следеће врсте услуга које излагач није у
обавези да поручи:
- изградњу и опремање изложбеног простора;
- услуге хотелског смјештаја.
Члан 7. Излагачи могу на свом штанду
продавати своја и туђа издања.
Минимални простор за излагање на Сајму
књига у Андрићграду је 4м², колико износи и
површина типског модула.
Рок за објављивање распореда штандова
излагача у оквиру изложбеног простора –
Теслиног и Његошевог трга је 27. јун 2019.
године.
Члан 8. На Сајму књига у Андрићграду се
додјељују награде у складу са Правилником о
додјели награда на Сајму књига у
Андрићграду, које доноси Одбор Сајма књига
у Андрићграду.

Попуњавањем и потписивањем пријаве за
учествовањем на Сајму књига у Андрићграду
излагач
аутоматски
конкурише
за
награђивање своје издавачке продукције или
појединих
издања,
без
посебног
пријављивања за награђивање.
Одлуке о наградама доноси жири који
именује Одбор Сајма књига у Андрићграду.
Излагач може да достави жирију Сајма књига
у Андрићграду и посебну напомену о својим
издањима у облику писменог образложења,
извода из рецензије или приказа.
Члан 9. Званични регистар излагача Сајма
књига у Андрићграду објављује се на
званичном сајту манифестације 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
сајамских каталога.
Члан 10. Излагач се обавезује да изврши
плаћање:
- за закупљени изложбени простор, изградњу
и уређење штанда најкасније до 01. јула 2019.
године.
У случају плаћања послије уговореног рока,
излагач плаћа камату по званично објављеној
законској затезној камати.
Члан 11. Излагачи су дужни да поштују
одредбе Правила Сајма књига у Андрићграду,
као и да у својим активностима током учешћа
на Сајму књига у Андрићграду послују у
складу са важећим Законима Републике
Српске.
Члан 12. Излагачи сами организују продају
књига
на
закупљеним
штандовима.
Организатор може омогућити контакт
излагачима са потенцијалним продавцима,
који ће међусобно договорити услове рада,
продаје и друга права и обавезе независно од
Организатора.

