еКОМБЕГ инфо

Број 20, 15. март 2016.

Вести

- Издвајамо -

11. март 2016.

САСТАНАК СА ВИСОКОМ ДЕЛЕГАЦИЈОМ ПРЕДВОЂЕНОМ ПРЕДСЕДНИКОМ БАНКЕ
КИНЕ
Председник Банке Кине, Siqing Chen је нагласио да је посета ове привредне делегације
иницирана из два кључна разлога:
Разматрање начина будуће сарадње у оквиру реализације циљева стратегије "Jедан
појас, један пут";
Руководство Банке Кине је оценило да постоји пословни интерес и потреба за
отварањем филијале у Београду. У циљу остварења пословног плана неопходна им је
стручна помоћ и подршка Привредне коморе Београда.

______________________________________
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11. март 2016.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА - ОПАСАН ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД
Грађевински отпад није препознат као опасан у постојећој законској регулативи, а један од
разлога је и тај што у укупном отпаду он чини мањи део. Међутим, ако се пође само од
текућих инвестиционих радова у становима и отпада који настане том приликом, види се да
у њему постоји велики број штетних материја по здравље људи, па је потребно да се новим
Законом о становању, који је још у нацрту, регулише питање пријаве таквих радова
локалној самоуправи.

______________________________________
10. март 2016.
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ПРВИ ЕЛЕКТРОБУС У ЈУНУ У БЕОГРАДУ
Први електрични аутобус саобраћаће на линији од "Вуковог споменика" до Тржног центра
"Делта сити" у Новом Београду.
На линији 1Е, дугој 7,8 километара, саобраћаће пет електроаутобуса, а пуњачи
кондензатора ће бити на почетној и завршној станици. За пуњење је потребно од 5 до 8
минута, а са једним електричним пуњењем ова возила могу да пређу одједном 25
километара, рекао је директор ГСП Београд, Жељко Милковић.
_____________________________
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ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ ОБАВЕЗЕ ИЗВРШНОГ ПОВЕРИОЦА ПРЕМА ЧЛАНУ 547. ЗАКОНА О ИЗВРЕШЕЊУ И ОБЕЗБЕЂЕЊУ
(„СЛ. ГЛАСНИК РС, БРОЈ 106/2015)
Народна скупштина Републике Србије донела је, 18. децембра 2015. године, нови Закон о извршењу и обезбеђењу, који је
објављен у Службеном гласнику РС, бр. 106/2015
Нови Закон о извршењу и обезбеђењу, чија примена почиње 01. јула 2016. године, је поред знатих новина у систему извршења
и обезбеђења, као и у положају и улози јавних извршитеља, чланом 547. прописао и обавезу извршног повериоца која се тиче
изјашњења, са преклузивним роком од 60 дана и последицом обуставе поступка.

______________________________________

Члан 547. гласи:
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4. март 2016.

ОТВОРЕН ШАЛТЕР ЗА ПРЕДУЗЕТЕНИКЕ У ОПШТИНИ РАКОВИЦА
"Привредна комора Београда је задужена, пре свега, за креирање услуга, које је потребно
пружити предузетницима из свих сектора да би били конкурентни на тржишту. То се
најбоље остварује директним контактом са привредницима, а формула сарадње локалне
самоуправе, Града и пословне заједнице, у циљу подршке предузетницима, показала се
веома успешном”, оценио је Миливоје Милетић, председник Привредне коморе Београда.

______________________________________
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3. март 2016.

ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ СА ТРГОВИНСКО ИНДУСТРИЈСКОМ КОМОРОМ БЕЧА
"Чули смо веома важне препоруке и колико је важна синергија професионалаца, који раде
у коморама и идеја, које стижу из привреде. Жива комуникација са предузећима је основ за
широку лепезу услуга и добро заступање привреде. Добили смо јасне информације шта
ради Савезна аустријска комора, а шта раде регионалне коморе и у чему је предност
обавезног чланства", рекао је Миливоје Милетић, председник Привредне коморе Београда.
______________________________________
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3. март 2016.

САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕЧА СА ПОМОЋНИКОМ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА БЕОГРАДА
Беч и Београд повезани су добром саобраћајном мрежом која обухвата друмски,
железнички, речни и ваздушни транспорт. Добра конекција разноврсним транспортним
средствима јесте један од предуслова економског развоја.

______________________________________
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2. март 2016.

НЕОПХОДНО ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ СУЗБИЈАЊА СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ
На округлом столу "Изазови у спровођењу Акционог плана за сузбијање сиве економије у
2016. и 2017. години" оцењено је да ће резултати бити могући и циљеви достижни само
системском борбом у коју су укључени држава, грађани и привреда.

______________________________________
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1. март 2016.

СРБИЈА МОРА ДА ДОНЕСЕ НАЦИОНАЛНУ ИНДУСТРИЈСКУ ПОЛИТИКУ
Председник Привредне коморе Београда, Миливоје Милетић оценио је да би се у
конципирању индустријске политике Србије требало фокусирати на конкурентност.
"Кључно ограничење које данас српска привреда има је конкурентност. То је незаобилазна
тема на свим скуповима које организујемо са инопартнерима, а наша предузећа имају,
гледано у просеку, слабе капацитете за апсорбовање знања, иновација и нових технологија
које доминантно треба да утичу на конкурентност. Конкурентност на јефтиној радној снази
и сировинама сигурно није одрживо решење, а променама морамо да управљамо",
истакао је Милетић.

______________________________________

Најаве:
15. март 2016. 1. БЕОГРАДСКИ САЈАМ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
16. март 2016. ТРЕНИНГ: ПРИМЕНА LEAN МЕТОДОЛОГИЈЕ У УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА
17. март 2016. ИНТЕРАКТИВНА РАДИОНИЦА: ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ И РАД ГРОБЉА
17-19. март 2016. ГРЧКО-СРПСКИ ПОСЛОВНИ ФОРУМ У СОЛУНУ (17-19. МАРТ 2016.)
18. март 2016. СТРУЧНИ СКУП У САРАДЊИ СА ПРИВРЕДНИМ СУДОМ У БЕОГРАДУ
21. март 2016. КОНКУРС ЗА ПЛАКЕТЕ ДИС
22. март 2016. CUSTOMER HAPPINESS MEETUP
23. март 2016. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
24-25. март 2016. ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
24. март 2016. СТРУЧНИ СКУП: КРАЂЕ КОЈЕ УГРОЖАВАЈУ КРИТИЧНУ ИНФРАСТРУКТУРУ - БЕЗБЕДНОСНА И
КРИВИЧНОПРАВНА ЗАШТИТА
28. март 2016. ТРЕНИНГ: КРЕИРАЊЕ EXCEL DASHBOARD-A
29. март 2016. КРЕИРАЊЕ БРЕНД СТРАТЕГИЈЕ
31. март – 2. април 2016. MICROSOFT PROJECT PROFESSIONAL 2013 – АЛАТ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

11000 Београд, Кнеза Милоша 12, телефон: +381 11 2641 355, факс: +381 11 3618 003
www.kombeg.org.rs
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