ПИО КАРАШ-НЕРА ПРЕДСТАВЉЕН НА САЈМУ ЕКОЛОГИЈЕ У БУДВИ

Будва.- На 23. сајму екологије који се одржава у Будви од 22 до 24. марта по
први пут се на заједничком штанду појављују предствници четири војвођанска заштићена
подручја, као и произвођачи хране и пића из Војводине. Организатор је Покрајинска
привредна комора као и Покрајински секретаријати за пољопрвиреду, привреду и
туризам и Секретаријат за урбализам и заштиту животне средине.
Своја природна и туристичке потенцијале представили су ЈКП
„Белоцрквански комуналац“ из Беле Цркве, као управљач ПИО „Караш Нера“ , СРП
„Горње Подунавље“ , СРП „Ритови доњег Потисја“ из Зрењанина и Резерват биосфере
„Бачко Подунавље“ из Града Сомбора. Поред штампаног промотивног материјала које
дељен посетиоцима, приказани су и филмови који су представили и туристички
потенцијал, а нарочито надалеко познат Белоцрквански Карневал.
Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство мр Вук
Радојевић обратио се присутнима на Јадранском сајму у Будви, на церемонији свечаног
отварања 44. Сајма хране и, уз честитке за 50 година успешног рада, изјавио да је овај
сајам постао идеално место за окупљање привредника, произвођача и компанија, и место
где се презентују најновија достигнућа, остварују бројни пословни контакти и
успостављају одлични пословни аранжмани.
Радојевић је исказао посебно задовољство што је указана прилика
покрајинским институцијама: Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду
и шумарство, Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, Покрајинском
секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Туристичкој организацији
Војводине, затим Привредној комори Војводине и Новосадском сајму, да представе на овој
смотри своје активности и потенцијале у различитим областима привређивања.
“Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
кроз пројекат „Укуси Војводине" представиће оно што Војводина као гастрономска регија
има – а то је између осталог, квалитетно вино и богата културна баштина“ , казао је
Радојевић.
Свим учесницима сајамских приредби пожелео је да успоставе добре
пословне контакте и остваре значајне комерцијалне резултате, истакавши да простора за
сарадњу произвођача и привредника из Србије, АП Војводине и Црне Горе има, и то на
различитим пољима, те да су ове сајамске манифестације прилика да се привредни субјекти
обе земље боље повежу , развију предузетничке идеје и заједнички наступе на трећим
тржиштима.
Радојевић је позвао произвођаче и привреднике Црне Горе да посете Нови
Сад и, како је казао, “јединствену смотру аграра у југоисточном делу Европе” - јубиларни
85. Међународни пољопривредни сајам од 15. до 21. маја.
На Јадранском сајму у Будви данас су отворени 44. Сајам хране, 27. Сајам
туризма, опреме за хотелијерство и угоститељства - МЕТУБЕС и 23. Сајам екологије, које

су окупиле око 145 излагача. На свечаном отварању обратили су се директор Јадранског
сајма Рајко Бујковић и председник Привредне коморе Црне Горе Властимир Голубовић.
Посетиоци су показали веико интересовање, како са природне и туристичке
потенцијале Војводине, тако и за изложене производе. Пробали су и куповали прерађевине
од меса, сиреве, природне сокове, тестенине, вина и производе од тартуфа. У најви су и први
закључени послови, ште је и била сврха доласка у Будву.

