
 



ОРГАНИЗАТОРИ 
Саобраћајни факултет (СФ), Београд, Србија 

Криминалистичко-полицијски универзитет (КПУ), Београд, Србија 
Факултет техничких наука (ФТН), Нови Сад, Србија 

Факултет саобраћајних наука (ФПЗ), Загреб, Хрватска 
Берген Универзитет (БУВ), Вупертал, Немачка 

Национални технички универзитет у Атини (НТУА), Атина, Грчка 
Јавна агенција Републике Словеније за безбедност саобраћаја (АВП), Словенија 

Факултет за грађевинарство, саобраћајно инжењерство и  
архитектуру (ФГСА), Марибор, Словенија 

Академија техничко-васпитачих струковних студија (АТВСС), Ниш, Србија 
Саобраћајни факултет у Добоју (СФД), БиХ 

Агенција за безбедност саобраћаја (АБС), Србија 
Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске (АБС РС), БиХ 

Међународни центар за безбедност саобраћаја (МЕЦЕБЕС), Београд, Србија 
Безбедност саобраћаја у локалној заједници (БСЛЗ), Београд, Србија 

Савет за безбедност саобраћаја (СБС), Београд, Србија 
Удружење за безбедност саобраћаја Србије (УБСС), Нови Сад, Србија 

Ауто-мото савез Србије (АМСС), Београд, Србија 
ББН Конгрес Менаџмент (ББН), Београд, Србија 

 
Конференција се организује уз помоћ државних органа из Републкике Србије: 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја (МПНТ) 
Министарства унутрашњих послова (МУП) - Управа саобраћајне полиције у Дирекцији полиције 

Министарства одбране (МО) 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ) 

Министарства државне управе и локалне самоуправе (МДРЛС) 
 
 

БСЛЗ међународна конференција одржава се следеће године по 16. пут као део догађаја 
организованих у оквиру друге Деценије акције за безбедност саобраћаја на путевима, 2021-
2030. 
 
На 15. конференцији, одржаној у јуну 2020. године учествовало је преко 200 домаћих и страних 
стручњака из области безбедности саобраћаја. Конференцију је подржала УН економска 
комисија за Европу (УНЕЦЕ из Женеве), Европски савет за безбедност саобраћаја и низ научно-
образовних установа, државних органа и других субјеката. 
 
Конференција представља прилику да се представе најновији радови еминентних стручњака 
из Европе, а посебно из региона, као и практична искуства у суочавању са изазовима ризика у 
саобраћају. На конференцији се приказују резултати традиционалних истраживања ризика у 
саобраћају и расподела ризика по локалним заједницама у Србији, али и сличних истраживања 
из других земаља. Пажња се посвећује и приказивању праксе примене мера и активности 
локалних заједница, чиме се указује на њихов значај и улогу у унапређењу безбедности 
саобраћаја на путевима.  Скуп представља прилику и за упоредну анализу различитих модела 
организације и функционисања заштитног система безбедности саобраћаја у локалној 
заједници, као и модела финансирања активности на локалном нивоу. 
 
Наведени и други детаљи су довољан разлог да представници Ваше организације узму активно 
учешће у раду овог скупа. 
 
У програму маркетинга представљени су могући спонзорски пакети, као и скица изложбеног 
простора. Верујемо да ћете лако пронаћи интерес ваше компаније да се, кроз неки од понуђених 
пакета, на прави и професионални начин представи учесницима конференције као и будућим 
пословним партнерима.  
 



За све додатне информације о скупу и условима учешћа могу Вам послужити следеће веб странице: 
http://bslz.org/ 
http://www.bbn.co.rs/ 
 
или можете контактирати: 
 

BBN Congress Management d.o.o. 
Делиградска 9/6. спрат, 11000 Београд 
Тел: +381 11/3629405, 36829402, 2682318 
Моб: +381 63/368594 
Факс: +381 11/3629406 
Е-маил:  bbn@bbn.co.rs, bbn.pco@gmail.com 
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ГЕНЕРАЛНИ СПОНЗОР (може бити само један) 

4.000 €* 
 
Генералном спонзору припада: 
• Огласни простор у штампаним материјалима Конференције: 

̵ 1 колор страна на 3. страни корица Програма Конференције; 
• Истицање логотипа Генералног спонзора: 

̵ на збирном паноу спонзора у пленарној сали, 
̵ у Програму Конференције у посебној рубрици Генерални спонзор, 
̵ на ДВД-у у посебној рубрици Генерални спонзор; 

• Лого и линк на сајту Конференције bslz.org; 
• Могућност постављања свих врста мулитмедијалних садржаја до једне wеб странице на сајту 

Конференције bslz.org; 
• Право на мултимедијалну презентацију до 100 МБ на ДВД-у Конференције; 
• Могућност да подели учесницима Конференције брошуре, каталоге и друге пропагандне 

материјале (до 4 ком.); 
• Опремљени изложбени простор од 9 м² у оквиру пратеће изложбе Конференције; 
• Резервисан термин презентације у трајању од 30 минута са обезбеђеним коктелом за 300 учесника; 
• Захвалница која се уручује на Свечаном отварању Конференције; 
• Четири пуне котизације. 
 
 
ЗЛАТНИ СПОНЗОР  

3.000 €* 
 
Златном спонзору припада: 
• Огласни простор у штампаним материјалима Конференције: 

̵ 1 колор страна у Програму Конференције; 
• Истицање логотипа Златног спонзора: 

̵ на збирном паноу спонзора у пленарној сали, 
̵ у Програму Конференције у посебној рубрици Златни спонзори, 
̵ на ДВД-у у посебној рубрици Златни спонзори; 

• Лого и линк на сајту Конференције bslz.org; 
• Могућност постављања свих врста мулитмедијалних садржаја до једне wеб странице на сајту 

Конференције bslz.org; 
• Право на мултимедијалну презентацију до 50 МБ на ДВД-у Конференције; 
• Могућност да подели учесницима Конференције брошуре, каталоге и друге пропагандне 

материјале (до 3 ком.); 
• Опремљени изложбени простор од 6 м² у оквиру пратеће изложбе Конференције; 
• Резервисан термин презентације у трајању од 20 минута; 
• Захвалница која се уручује на Свечаном отварању Конференције; 
• Три пуне котизације. 
 
 

ВЕЛИКИ СПОНЗОР  

2.000 €* 
 
Великом спонзору припада: 
• Огласни простор у штампаним материјалима Конференције: 

̵ 1 црно-бела страна у Програму Конференције; 
• Истицање логотипа Великог спонзора: 

̵ на збирном паноу спонзора у пленарној сали, 
̵ у Програму саветовања у посебној рубрици Велики спонзори, 
̵ на ДВД-у у посебној рубрици Велики спонзори; 

• Лого и линк на сајту Конференције bslz.org; 
• Могућност постављања свих врста мулитмедијалних садржаја до једне wеб странице на сајту 

Конференције bslz.org; 
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• Право на мултимедијалну презентацију до 20 МБ на ДВД-у Конференције; 
• Могућност да подели учесницима Конференције брошуре, каталоге и друге пропагандне 

материјале (до 2 ком.); 
• Опремљени изложбени простор од 6 м² у оквиру пратеће изложбе Конференције; 
• Резервисан термин презентације у трајању од 20 минута; 
• Захвалница која се уручује на Свечаном отварању Конференције; 
• Две пуне котизације. 
 
 

СПОНЗОР  

1.000 €* 
 
Спонзору припада: 
• Огласни простор у штампаним материјалима Конференције: 

̵ 1/2 црно-бела страна у Програму Конференције; 
• Истицање логотипа Спонзора: 

̵ на збирном паноу спонзора у пленарној сали, 
̵ у Програму конференције у посебној рубрици Спонзори,  
̵ на ДВД-у у посебној рубрици Спонзори; 

• Опремљени изложбени простор од 6 м² у оквиру пратеће изложбе Конференције; 
• Могућност постављања свих врста мулитмедијалних садржаја до једне wеб странице на сајту 

Конференције bslz.org; 
• Право на мултимедијалну презентацију до 10 МБ на ДВД-у Конференције; 
• Могућност да подели учесницима Конференције брошуре, каталоге и друге пропагандне 

материјале (до 1 ком.); 
• Захвалница која се уручује на Свечаном отварању Конференције; 
• Једна пуна котизација. 
 
 

СПОНЗОР КОНГРЕСНЕ ТОРБЕ  

1.000 €* 
 
Спонзору конгресне тoрбе припада: 
• Сваки учесник добија торбу са логом Спонзора уз лого конференције; 
• Могућност да подели учесницима Конференције брошуре, каталоге и друге пропагандне 

материјале;  
• Истицање логотипа Спонзора конгресне торбе: 

̵ на збирном паноу спонзора у пленарној сали, 
̵ у Програму конференције у посебној рубрици Спонзори,  
̵ на ДВД-у у посебној рубрици Спонзори; 

• Лого и линк на сајту Конференције bslz.org; 
• Захвалница која се уручује на Свечаном отварању Конференције; 
• Једна пуна котизација. 
 
 
СПОНЗОР СВЕЧАНОГ ОТВАРАЊА И КОКТЕЛА ДОБРОДОШЛИЦЕ    

1.000 €* 
  

Спонзору свечаног отварања и коктела добродошлице припада: 
• Истицање логотипа Спонзора: 

̵ на збирном паноу спонзора у пленарној сали, 
̵ у Програму конференције у посебној рубрици Спонзори,  
̵ на ДВД-у у посебној рубрици Спонзори;  

• Могућност одржавања поздравног говора на Свечаном отварању Конференције (у трајању од 5 
мин.); 

• Обезбеђен коктел за све учеснике свечаног отварања; 
• Захвалница која се уручује на Свечаном отварању Конференције; 
• Једна пуна котизација. 
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СПОНЗОР СВЕЧАНЕ ВЕЧЕРЕ  

1.000 €* 
 
• Одржава се трећег радног дана конференције за све учеснике Конференције (преко 300 учесника); 
• Могућност довођења гостију, пословних партнера као и представника спонзора на вечеру (до 10 

гостију); 
• Могућност одржавања поздравног говора;  
• Истицање логотипа Спонзора: 

̵ на позивници, 
̵ на збирном паноу спонзора у пленарној сали, 
̵ у Програму конференције у посебној рубрици Спонзори,  
̵ на ДВД-у у посебној рубрици Спонзори; 

• Лого и линк на сајту Конференције bslz.org; 
• Могућност да подели учесницима Конференције брошуре, каталоге и друге пропагандне 

материјале (до 2 ком.); 
• Једна пуна котизација. 
 
 

ДОНАТОР  

400 €* 
 
Донатору припада истицање логотипа компаније:  
• на паноу Спонзора у пленарној сали; 
• у Програму конференције у рубрици Донатори; 
• на ДВД-у Конференције у рубрици Донатори. 
 
 

ПРОМО ПРЕДМЕТИ  

100 €* 
 
Право на дељење брошура, каталога или неког другог пропагандног материјала којим ће се компанија 
представити учесницима Конференције.  
 
 

ПАНО/ROLL UP ПРЕЗЕНТАЦИЈА   

100 €* 
 
Графичка презентација фирме на изложбеном простору на паноу/Roll up-а величине 2x1м.  
     
 

ПОСЛОВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА  

500 €* 
 
Кориснику припада право на презентацију фирме у трајању од 20 минута у изабраном термину у 
главној конференцијској сали. 
 
 

ОГЛАШИВАЧ  
 
Оглашавање у Програму конференције: 
• 1 страна црно-белог огласа  150 €* 

1/2 стране црно-белог огласа  100 €* 
Оглашавање на ДВД-у Конференције: 
• до 50МБ  120 €* 
• до 20МБ     80 €* 
 

Напомена: Цена огласа у боји је увећана 20%. 
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ИЗЛАГАЧ 
 
Постаје се уплатом: 
• за типски штанд  A од 9 м²  800 €* 
• за типски штанд Б од 6 м²   600 €* 
• спољни изложбени простор (по 1м²)     30 €* 
• додатни 1 м²    100 €* 

 
Излагач добија: 
• Типски штанд одређене квадратуре у оквиру пратеће изложбе конференције, опремљен: 

̵ леђима - панои, 
̵ пултом, 
̵ логотипом фирме у оригиналу 1 x 0,30 м, 
̵ основном расветом и прикључком за струју; 

• Једну пуну котизацију уз закуп штанда од 9 м2; 
• 50% умањену цену једне котизације за штанд величине 6 м2. 
 
* Вредност € (ЕУР) је по средњем курсу евра код Народне банке Србије на дан фактурисања 
* У цене није укључен ПДВ 20% 
 



КОМПАРАТИВНА ТАБЕЛА СПОНЗОРСКИХ ПАКЕТА 
 

Спонзорски пакети Генерални 
спонзор 

Златни  
спонзор 

Велики  
спонзор 

Спонзор 

Опремљени изложбени 
простор 8 м2 6 м2 6 м2 6 м2 

Огласни простор у 
Програму Конференције 

колор страна на 
корицама колор страна црно-бела 

страна 
1/2 црно-беле 

стране 

Лого компаније на свим 
штампаним 
материјалима 

Да Да Да Да 

Лого и линк на сајту 
Конференције bslz.org Да Да Да - 

Постављање 
мултимедијалног 
садржаја на сајту 
Конференције bslz.org 

Да Да Да Да 

Мултимедијална 
презентација на ДВД-у 
Конференције 

100МБ 50МБ 20МБ 10МБ 

Дистрибуција промо 
материјала, каталога, 
флајера 

4 ком. 3 ком. 2 ком. 1 ком. 

Пословна презентација 30 минута 20 минута 20 минута – 

Захвалница која се 
уручује на Свечаном 
отварању 

Да Да Да Да 

Бесплатне котизације  4 3 2 1 
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ТЛОЦРТ ИЗЛОЖБЕНОГ ПРОСТОРА 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технички организатор: 
BBN Congress Management d.o.o. 
Делиградска 9/6. спрат, 11000 Београд 
Тел: +381 11/3629405, 36829402, 2682318 
Моб: +381 63/368594 
Факс: +381 11/3629406 
Е-маил: bbn@bbn.co.rs, bbn.pco@gmail.com 
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