еКОМБЕГ инфо

Број 24, 15. мај 2016.

У ГОДИНИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА НАЈАВЉУЈЕМО
17. мај 2016.

26-28. мај 2016.

ГОДИНА ПРЕДУЗЕТНИШТВА 2016
Привредна комора Београда и Регионална агенција за
развој и европске интеграције Београд, са задовољством
Вас позивају на представљање Године предузетништва
2016, када ће бити презентовани сви финансијски и
нефинансијски програми подршке развоју предузетништва у
2016. години.
Своје програме презентоваће Министарство привреде,
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Фонд
за развој Републике Србије, Развојна агенција Србије,
Национална служба за запошљавање, Фонд за иновациону
делатност.
Представљање Године предузетништва 2016. биће одржано
у уторак, 17. маја 2016, године, у Привредној комори
Београда, Кнеза Милоша 12, у 11 часова, сала VI, на шестом
спрату.

САЈАМ
МИКРО БИЗНИС И ПОРОДИЧНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Привредна комора Београда – Заједница општих удружења
предузетника, у партнерству са Привредном комором Србије,
Градом Београда и Секретаријатом за привреду, организује, по
први пут у Београду, Сајам "Микро бизнис и породично
предузетништво", који ће се, по угледу на регионалне сајмове
предузетништва, одржати у периоду од 26. до 28. маја 2016.
године, у Дому Синдиката.

детаљније
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25. мај 2016.

26. мај 2016.

КОНФЕРЕНЦИЈА:
"ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА
РЕГИОНА"
У Години предузетништва, Привредна комора Београда
организује kонференцију о женском предузетништву
у оквиру
Сајма
"Микро
бизнис
и
породично
предузетништво", који ће се одржати у периоду од 26. до 28.
маја 2016. године, у Дому Синдиката и том приликом
окупити регионалне учеснике из Русије, Словеније,
Републике Српске и Хрватске.
Конференција "Женско предузетништво у функцији развоја
региона" биће одржана 25. маја 2016. године, у 13 часова, у
Привредној комори Београда, Кнеза Милоша 12, сала VI, на
шестом спрату.

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА
"ПРЕДУЗЕТНИШТВО МЛАДИХ - МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ"
У оквиру тродневног сајма "Микро бизнис и породично
предузетништво", који се одржава у Дому Синдиката, од 26. до
28. маја 2016. године, Привредна комора Београда
организује регионалну конференцију "Предузетништво младихмогућности и изазови", 26. маја 2016. године, у сали 2 Дома
Синдиката, са почетком у 12 часова.
Конференција је намењена младима, студентима, почетницима у
бизнису и онима који покрећу свој или настављају породичан
бизнис, као и свима који желе да усаврше своја знања и вештине.
У оквиру конференције ће бити одржано предавање "Породичне
фирме – стуб развоја економије Србије", 26. маја 2016. године, са
почетком у 10 часова.
детаљније
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27. мај 2016.

ПОСЛОВНИ СУСРЕТИ ПРИВРЕДНИКА НА САЈМУ "МИКРО БИЗНИС И ПОРОДИЧНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО"
У оквиру Године предузетништва, Привредна комора Београда, у партнерству са Секретаријатом за привреду организује сајам
„Микро бизнис и породично предузетништво“, који ће бити одржан у периоду од 26. до 28. маја 2016. године, у Дому Синдиката.
Поред привредника из Београда и Србије манифестација ће окупити значајан број учесника из Македоније, Републике Српске,
Црне Горе, Хрватске и Словеније.
Имајући у виду да су предузетници често покретачи бројних иновација у бизнису, да микро бизнис показује тенденцију
пословања будућности, а да је породично предузетништво на глобалном, светском нивоу један од најважнијих и најчешћих
облика запошљавања, Привредна комора Београда организује, другог дана Сајма, 27. маја 2016. године, билатералне сусрете
привредника Београда и региона (списак учесника у прилогу).
Билатерални сусрети биће одржани у Клубу Дома Синдиката, 27. маја 2016. године, са почетком у 11 часова.
детаљније

Најавa осталих догађаја:

- Вести 12. мај 2016.

ШЕСТ ХОТЕЛА ДОБИЛО ПРИЗНАЊА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА ЗА ДРУШТВЕНО
ОДГОВОРНОСТ
Прва признања Привредне коморе Београда за друштвено одговорно понашање хотела у Београду
добили су: "Courtyard Belgrade City Centar", "Crown Plaza Belgrade", "Hyatt Regency Belgrade", "Square
Nine Hotel Belgrade", "Radisson Blue Old Mill" i "In Hotel Beograd".
______________________________________

детаљније

10. мај 2016.

"ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ПРЕКРСАЈИМА И ПОСЛЕДЊЕ ИЗМЕНЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ"
Привредна комора Београда и УСАИД Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт започели
су реализацију серије једнодневних радионица на тему "Ефекти примене Закона о прекршајима и
последње измене из 2016. године", које ће се реализовати у мају и јуну 2016. године.
______________________________________

детаљније

ОЦЕНА КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Позивамо вас да узмете учешће у пројекту "Оцена квалитета туристичке понуде Града Београда", који Универзитет Сингидунум
организује заједно са својим партнерима: Секретаријатом за привреду Скупштине Града Београда, Туристичком организацијом
Београда, Привредном комором Београда и пословним удружењима ’’XОРЕС’’ и ’’ЈУТА’’.
______________________________________
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10. мај 2016.
НОВИНЕ
У
ЗАКОНУ
О
ИНСПЕКЦИЈСКОМ
НАДЗОРУ:
КОНТРОЛА
И
ЗА
НЕРЕГИСТРОВАНЕ СУБЈЕКТЕ
Нови Закон о инспекцијском надзору проширио је ниво надлежности и овлашћења инспекције рада
и на нерегистроване субјекте.
Овај Закон је у пуној примени од 30. априла ове године, а до тада су сви инспекцијски органи били у
обавези да донесу подзаконска акта и да се ускладе са Законом, као и да донесу контролне листе,
рекао је секретар Удружења трговине, туризма и услуга Привредне коморе Београда, Александар
Милошевић.

______________________________________
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9. мај 2016.
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ БЕОГРАДСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА ЗА ОРГАНСКУ
ПРОИЗВОДЊУ
Велико интересовање за ову обуку потврђује да смо на правом путу да помогнемо свима, који желе
да започну овај вид производње, све траженији на тржиштима у свету или да прошире већ
постојећу пољопривредну производњу, изјавио је секретар Удружења пољопривреде и прехрамбене
индустрије Привредне коморе Беогрда, Миодраг Весели.

______________________________________
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7. мај 2016.

ОБУКА ЗА САМОСТАЛНОГ КЊИГОВОЂУ
Услед све већих промена у сегменту књиговодствених и пореских прописа, Привредна комора
Београда је организивала још једну, у низу обука за самосталног књиговођу, уз стицање практичних
знања и рад на рачунару и програму за књиговодство.

______________________________________
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5. мај 2016.

ПРИВРЕДНИЦИ ПАРИСКОГ ОКУГА ВАЛДУАЗ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА
Привредна делегација париског округа Валдуаз, са 12 привредника и представника удружења
привредника (ЦЕЕВО и МЕВО), посетила је Привредну комору Београда и Скупштину града.

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