еКОМБЕГ инфо
-

Број 23, 1. мај 2016.

Најавa догађаја:

Вести -

28. април 2016.

ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА УРУЧЕНО НАЦИОНАЛНО ПРИЗНАЊЕ ЗА ДОПРИНОС У
ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
"Још од усвајања првог Закона о безбедности и здравља на раду, Привредна комора Београда била је
прва институција која је јавно промовисала тај Закон и његов значај. Ми смо одржали преко педесет
презентација тог Закона, са преко пет хиљада ушесника, јер смо препознали значај правног
регулисања здравља и безбедности на раду на укупно здравље запослених”, изјавио је председник
Привредне коморе Београда, Миливоје Милетић.
детаљније
______________________________________
27. април 2016.

"ТЕЛЕКОМ МТС" ПОБЕДНИК ПОСЛОВНОГ КУПА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА 2016.
У Привредној комори Београда завршен је први Пословни куп Привредне коморе Београда, чији је
победник тим компаније “Телеком мтс”, у саставу Слободан Клинац и Милан Орловић. Друго место
освојила је команија “Фармалогист", у саставу Бранко Лепојевић и Александар Илић, а трећи је тим
компаније “ТеleGroup”, коју су представљали Милан Обрадовић и Стефан Ђуровић.
______________________________________

детаљније

26. април 2016.

ПРЕЗЕНТОВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРОЈЕКТА "ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ РАЊИВИХ ЗОНА И
ОСЕТЉИВИХ ПОДРУЧЈА У СКЛАДУ СА НИТРАТНОМ ДИРЕКТИВОМ И ДИРЕКТИВОМ О
КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ ВОДАМА"
Главни циљ Нитратне директиве (91/676/ЕЕС) је да се смањи загађење воде од стране пољопривреде
и да се спречи такво загађење у будућности.
______________________________________
детаљније

25. април 2016.

ПРЕДСТАВЉЕН ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
Председник Привредне коморе Београда, Миливоје Милетић, на почетку презентације новог Закона о
управном поступку је указао да су за привреду од посебног значаја закони који уређују
најважније области за пословни амбијент и
доношење пословних планова предузећа.

омогућавају

предвидљивост, неопходну

______________________________________
22. април 2016.

за

детаљније

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА НА 42. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ГРАЂЕВИНАРСТВА
"Дан комуналних предузећа Београда"- Водовода и канализације, Градске чистоће, Градских пијаца
и Градског зеленила
Помоћник градоначелника Београда, Борко Милосављевић рекао је да Град Београд са
својим комуналним системом поносно учествује на овом Сајму грађевинарства јер је успешно
извршена реформа ових предузећа која сада стоје уз раме са најбољим комуналним предузећима из
целог региона и света.
______________________________________
детаљније

22. април 2016.

ЗАВРШЕНА ТРОДНЕВНА ОБУКА О ПИСАЊУ ПРОЈЕКАТА ЗА ЕУ ФОНДОВЕ
Циљ тродневне обуке је био да омогући унапређење знања и стицање вештина за самостално
аплицирање и реализацију пројеката које финансијски подржава Европска унија кроз бесповратна
средства.
______________________________________
детаљније
21. април 2016.

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА НА 42. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ГРАЂЕВИНАРСТВА
Представљена Групација за електротехничке системе у грађевинарству
Председник Одбора Групације за електросистеме у грађевинарству, Предраг Милошевић рекао је да је
то млада Групација у Привредној комори Београда која се бави иновативним системима у
грађевинарству.
______________________________________
детаљније
21. април 2016.

ПРЕДСТАВЉЕНИ ИНСРУМЕНТИ И РЕГУЛАТОРНИ ОКВИР ЗА НОВУ ИНДУСТРИЈСКУ ПОЛИТИКУ
СРБИЈЕ
Помоћник министра за привредни развој Душан Пурић представио је инструменте и регулаторни оквир
за нову индустријску политику Србије. Он је рекао да наша земља преузима обавезе које проистичу из
члана 173 Уговора о функционисању ЕУ и од нас се очекује да структурно прилагодимо своје пословно
окружење што подразумева деловање у три правца:
______________________________________
детаљније

20. април 2016.

ДАН МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА НА 42. САЈМУ
ГРАЂЕВИНАРСТВА

Трилатерални састанак српских, словачких и турских привредника
Отварајући састанак који је завршен Б2Б сусретима привредника, председник Привредне
коморе Београда, Миливоје Милетић рекао је да је Сајам грађевинарства прилика да се направи
увид у оно што радимо, али и да направимо контакте који воде у нове послове.

Потписан Споразум о сарадњи Привредне коморе Београда и Индустријско трговинске коморе
Братиславе
Заједнички именитељ нам је што смо коморе главних градова и зато очекујем да ћемо остварити
интензивну сарадњу, изјавио је после потписивања Споразума председник Привредне коморе
Београда, Миливоје Милетић.
______________________________________
детаљније

19. април 2016.
ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА НА 42. МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ГРАЂЕВИНАРСТВА У БЕОГРАДУ
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу представила пројекте и локације у Београду
Директор Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Бранислав Поповић са сарадницима је, на штанду Привредне
коморе Београда, у оквиру 42. Међународног сајма грађевинарства, представио актуелне пројекте и локације у главном граду, који
ће бити понуђени на тендерима за изградњу инфраструктуре, као и финансијске пројекте које финансира ова Дирекција.

______________________________________

детаљније

18. април 2016.
ПРЕДСТАВЉЕН ИНТЕГРИСАНИ ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ
Посебни саветник министра здравља за информационе системе,
Мирослав Певац рекао је
представљајући ИЗИС да је имплементација овог система важан државни посао који ће објединити
рад око 35 хиљада рачунара и неколико хиљада сервера.
______________________________________

детаљније

18. април 2016.
ОТВОРЕН БЕОГРАДСКИ САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА И ПРАКСИ
Осим финансијске подршке, Привредна комора Београда жели и на други начин да помогне овај
процес, пре свега са становишта знања, едукације и свега онога што је потребно да би наши
послодавци имали што више неопходних информација о тржишту и партнерским односима, које могу
да направе са другим партнерима и на тај начин остваре могућност да запосле нове људе, истакао је
председник Привредне коморе Београда, Миливоје Милетић.
______________________________________

детаљније

17. април 2016.

УСПЕШАН НАСТУП ГРУПАЦИЈЕ МАЛИХ ПИВАРА
Групација малих пивара Привредне коморе Београда узела је учешће у оквиру
манифестације „Дани Београда“.

______________________________________

детаљније

15. април 2016.

ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ АНГИАД (УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ БИЗНИСМЕНА АНКАРЕ, ТУРСКА)
ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА
Представници АНГИАД - Удружење младих бизнисмена Анкаре, посетили су Привредну комору
Београда, како би се упознали са привредном политиком и привредним потенцијалима Републике
Србије и града Београда.

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

детаљније

