еКОМБЕГ инфо

Број 21, 1. април 2016.

ГОДИШЊА НАГРАДА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ЗА НАЈБОЉЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ, МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ,
МАСТЕР И ДИПЛОМСКЕ/ЗАВРШНЕ РАДОВЕ, ПРОНАЛАСКЕ, ДИЗАЈНЕРСКА РЕШЕЊА И ТЕХНИЧКА УНАПРЕЂЕЊА
Свечана додела Годишње награде за 2014/2015. годину, биће одржана у четвртак, 7. априла 2016. године, у 18:00 часова,
Скупштина града, Драгослава Јовановића 2.
______________________________________
детаљније

Најавa догађаја:

- Вести 30. март 2016.

СПОРАЗУМ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА И НАЦИОНАЛНОГ УДРУЖЕЊА МЕДИЈАТОРА
Потписници очекују да ће се привредници, предузетници, компаније и сектор малих и средњих
предузећа, а пре свега чланице Привредне коморе Београда, када се упознају са предностима
медијације, све више опредељивати за овај начин решавања привредних спорова, као бржи,
ефикаснији и јефтинији, како се показало у пракси.
детаљније
______________________________________
29. март 2016.

У 2016. ЈАВНЕ НАБАВКЕ БЕОГРАДСКИХ ЕЛЕКТРАНА 22,3 МИЛИЈАРДЕ ДИНАРА
Планиране јавне набавке Београдских електрана у 2016. години износе 22,3 милијарди динара и
на истом су ниву као прошле године, изјавио је у Привредној комори Београда, директор овог
јавног предузећa, Горан Алексић.
______________________________________

детаљније

29. март 2016.

ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Обука је организована у складу са Правилником о начину и програму стручног оспособљавања и
начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке („Сл. гласник РС“ бр. 77/14) и
обухвата све сегменте јавних набавки неопходне за полагање испита за службеника за јавне
набавке.
______________________________________
детаљније

26. март 2016.

ЗАВРШЕНА ОБУКА ПРВЕ ГРУПЕ ПОЛАЗНИКА У ОКВИРУ ШКОЛЕ ДИГИТАЛНОГ МАРКЕТИНГА
Школа дигиталног маркетинга конципирана је као скуп обука кроз које полазници уче како да
праве Facebook и Инстаграм кампање, да се успешно промовишу преко Google-а, посебно
применом Аdwоrds алата, Serach и Display, да промовишу видео садржај путем Yоutubе-а
и креирају савршене newslеттеr-е.
детаљније
______________________________________
25. март 2016.

ЗАВРШЕНА СТРУЧНА ОБУКА "ЕУ ПРОЈЕКТИ ОД А ДО З"
Обука је омогућила полазницима увид и експертизу у кључним процесима израде и спровођења
пројеката Европске уније.
детаљније
______________________________________
24. март 2016.

СКУП О КРАЂАМА КОЈЕ УГРОЖАВАЈУ КРИТИЧНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Указано је на значај познавања принципа и мера безбедносне заштите критичне инфраструктуре,
првенствено јавних уређаја и њихових делова изложених крађама и познавања и правилног
коришћења механизама правне заштите, у циљу очувања интегритета и кредибилитета јавних
предузећа и привредних друштава, али и интереса националне и јавне безбедности.
______________________________________
детаљније

23. март 2016.

ФРАНКОФОНИЈА У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА: ЗНАЊЕ ЈЕЗИКА КАО РЕСУРС
Говорити језик саговорника, купца, продавца, инвеститора, наручиоца или извршиоца посла
одлучујуће је за преговоре и успостављање пословног односа. Када српско предузеће инвестира
у учење француског језика, чини прави избор за будућност, рекла је амбасадорка Француске у
Србији, Кристин Моро.
______________________________________
детаљније
22. март 2016.

CUSTOMER HAPPINESS MEETUP
Четврти по реду Customer happiness meetup:
Каква је улога језика у изградњи односа са клијентима; Комуникација у решавању проблема –
"Fatal Error:"; Најчешћи изазови customer supporta.

______________________________________

детаљније

22. март 2016.

ПРОМЕТ ФАКТОРИНГА У 2015. ПОВЕЋАН ЗА 16 ОДСТО
Факторинг као финансијска услуга и алтернативни начин финансирања привреде важан је
показатељ стања у привреди и у финансијским токовима земље, а резултати у 2015. показују
почетак опоравка овог тржишта, изјавио је председник Секције за факторинг, Владо Росић из АБЛ
фактора.
______________________________________
детаљније
18. март 2016.
300 ГРЧКИХ И 50 СРПСКИХ КОМПАНИЈА НА ПОСЛОВНОМ ФОРУМУ У СОЛУНУ
На Грчко-српском пословном форуму представљени су развојни пројекти и инвестициони
потенцијали Србије и Београда, као и могућности и потребе српских предузећа за сарадњу са
грчким партнерима.
______________________________________
детаљније

18. март 2016.
СТРУЧНИ СКУП У САРАДЊИ СА ПРИВРЕДНИМ СУДОМ У БЕОГРАДУ
Настављајући сарадњу са Привредним судом у Београду, у Привредној комори Београда одржан је стручни скуп на коме су
обрађене теме "Доказивање" и "Жалба".

______________________________________

детаљније

18. март 2016.
КИНЕСКА КОМПАНИЈА AVIC У ПОСЕТИ КОМОРИ БЕОГРАДА
Компанија АVIC је заинтересована за приватизацију и улагања у инфраструктуру, посебно за
пројекат Аеродрома „Никола Тесла“ у Београду.
______________________________________

детаљније

17. март 2016.

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ И РАД ГРОБЉА, МАПИРАЊЕ ГРОБЉА, ПАКЕТИ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
Учесницима радионице, представницима општинских одељења за комуналну делатност и јавних
предузећа која управљају гробљима, демонстриран је Програм за гробља, који омогућава да се, на
једноставан начин, мапирају сва гробља са подручја општине повезана са базама података о
корисницима услуга.
______________________________________
детаљније

16. март 2016.

ПОДСТИЦАЈИ ГРАДА БЕОГРАДА У СЕКТОРУ ПОЉПРИВРЕДЕ ЗА 2016
За ову годину из буџета града издвојено је преко 40 милиона динара за подстицаје. Део је
намењен за набавку физичких средстава за газдинства и за обуку из области органске биљне
производње из области пчеларства.Износ подстицаја по кориснику за инвестиције за опрему је
80% а за едукацију 100%.
______________________________________
детаљније

16. март 2016.

ПРИМЕНА ЛЕАН МЕТОДОЛОГИЈЕ У УНАПРЕЂЕЊУ ПОСЛОВАЊА
Модел пословања јапанских компанија, многим организацијама широм света, представља узор на
путу ка успеху. Овај модел је конципиран на КАИЗЕН филозофији, која се фокусира на
континуирани напредак у свим аспектима живота, у овом нашем случају, аспект пословања.

______________________________________

детаљније

15. март 2016.

ОТВОРЕН ПРВИ БЕОГРАДСКИ САЈАМ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Сајам је отворио градоначелник Београда, Синиша Мали, који је рекао да ова једнодневна
манифестација потврђује „да смо на добром путу да обезбедимо родну равноправност и у
бизнису“.
______________________________________
детаљније

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

