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Десети Међународни и регионални сајам привреде „Сусајам2016“ на коме своју понуду излаже 200
привредника из Србије, Мађарске, Румуније, Републике, Српске, Немачке, Црне Горе, Македоније
отворен је данас у Хали спортова.

Тематски сајам је ове године у знаку производње и прераде хране, па 44 одсто излагача чине домаћа и
страна предузећа из тих области. Међу излагачима су и фирме из сектора графике, текстила и
машинске индустрије, али и градска комунална предузећа која се представљају кроз аспект сервиса
грађана.
-Град је потврдио и ове године колико успешно организује сајам иако се његова организација
поклопила са изборима, када обично све стаје. У складу са темом сајма, испред Града Суботице стоје
озбиљни изазови првенствено у смислу подизања квалитета прехрамбено-прерађивачке индустрије,
мислим да је ту један огроман простор у коме Суботица мора да постигне напредак у наредном
периоду - каже градоначелник, Јене Маглаи.
Манифестацију је отворио потпредседник Привредне коморе Србије, Зоран Вујовић који је истакао да
изузетан значај овог сајма произилази из његовог регионалног карактера и прекограничне сарадње.
- Наше присуство овде је подршка Регионалној привредној комори која је, поред Града Суботица и ЈКП
„Суботичке пијаце“, у улози суорганизатора. Посебну важност придајемо чињеници да се он одржава

деценију у форми регионалног сајма. То је увек добра прилика за окупљање привредника, склапање
послова и унапређење комуникације - рекао је приликом отварања Зоран Вујовић.
Партнери сајма су ове године привредници из берлинског округа Трептов -Копеник. Према њиховој
оцени из чињенице да економија Србије показује позитиван раст произилазе велике могућности за
сарадњу.
- Сматрам да је Србија због свог положаја и историје део Европе и зато постоји велика перспектива и
интерес свих земаља Европске уније да сарађују са Србијом. Иако не познајем довољно привреду
Србије, видим да она има велики потенцијал - каже заменик градоначелника округа Берлина, ТрептовКопеник, Гернолд Клем.
Сутра ће сајам бити отворен од 10 до 20 часова, а у суботу до 12 часова, након чега ће бити додељени
пехари најбољим излагачима и извучени добитници бројних вредних награда. Улаз је као и претходних
година бесплатан.

