еКОМБЕГ инфо

Број 25, 1. јун 2016.

Најавa догађаја:

- Издвајамо вести 31. маj 2016.

ТРОДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЈА "САД - ЕУ - ЈАПАН - СРБИЈА- ТЕХНОЛОШКИ САМИТ"
На Машинском факултету у Београду отворена тродневна конференција "САД - ЕУ Јапан - Србија- технолошки самит", коју организују Машински факултет и Привредна
комора Београда, у сарадњи са немачком организацијом ГИЗ, а под покровитељством
Министарства привреде.
Фокус у наредном периоду биће на развоју производног предузетништва, јер је структура
нашег БДП-а поремећена у односу на период у коме је била много већа запосленост, а
развој индустрије генерише потребу за запошљавањем стручних кадрова, рекао је
председник Привредне коморе Београда, Миливоје Милетић.
детаљније
______________________________________
27. маj 2016.

ПРОМОЦИЈА ТУРИЗМА БЕОГРАДА У ТЕМИШВАРУ
Туристичка организација Београда, у оквиру промотивних активности у региону, организовала је
промоцију Београда у Темишвару, 27. маја 2016. године, која је реализована у сарадњи са
Конзулатом Републике Србије у Темишвару и Туристичком организацијом регије Темиш.
Уз представнике Туристичке организације Београда, у промоцији су учествовали и представници
авио компаније Ер Србија, Привредне коморе Београда, удружења Хорес и Јута, ТОС-а, рецептивних
туристичких агенција, хотела, смештајних објеката у Београду, организатори манифестација, као и
представници наших медија.
______________________________________
детаљније
26. мај 2016.

ОТВОРЕН САЈАМ МИКРО БИЗНИСА И ПОРОДИЧНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА
"У оквиру ове манифестације која је окупила бројне предузетнике из земље и региона, ми смо
организовали и бројне пратеће догађаје, конференције о предузетништву, женском предузетништву
и предузетништву младих, које сматрамо изузетно важним, имајући у виду значај знања које млади
људи поседују за развој малог бизниса", истакао је председник Привредне коморе Београда Миливоје
Милетић.
______________________________________
детаљније

25. маj 2016.

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО РАЗВОЈНА ШАНСА СРБИЈЕ И РЕГИОНА
Привредна комора Београда ради на реализацији Програма развоја предузетништва у Београду, који
обухвата и женско предузетништво, као и на промени пословног амбијента, како би се створили што
бољи услови за развој и овог сектора привреде, истакао је председник Коморе, Миливоје Милетић.
Милетић је рекао је да је формиран јак тим људи, који на терену све капацитете Коморе стављају у
функцију развоја предузетништва у београдским општинама и на тај начин помажу како
почетницима, тако и онима који су већ у послу.
детаљније
______________________________________
24. маj 2016.

УРУЧЕНЕ
ГОДИШЊЕ
НАГРАДЕ
ПРИВРЕДНЕ
КОМОРЕ
БЕОГРАДА
НАЈБОЉИМ
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА
Признања у виду дипломе и новчане награде, која се додељују већ осамнаест година заредом, ове
године је према оцени стручне комисије, чији је председедник др Живота Јовановић, заслужило десет
произвођача и аграрних експерата из београдског атара.
______________________________________
детаљније
23. маj 2016.

ДОПРИНОС ТРАЖЕЊУ НАЈБОЉЕГ МОДЕЛА ЗА НОВУ ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ
Привреда, наука и универзитети у Србији формираће заједнички предлог модела нове индустријализације, као допринос напорима
да се у годинама које долазе оствари бржи и ефикаснији економски раст, као основа одрживог развоја земље, речено је данас на
Машинском факултету у Београду.
Овај предлог биће уједно и завршни документ "Политика и истратегија нове индустријализације Србије од 2020 до
2030" конференције "САД-ЕУ-Јапан-Србија – Технолошки самит" коју, од 31. маја до 2. јуна, заједнички организују Машински
факултет и Привредна комора Београда.
______________________________________
детаљније
22. мај 2016.

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА ОБЕЛЕЖИЛА КРСНУ СЛАВУ ЛЕТЊЕГ СВЕТОГ НИКОЛУ
Сечењем славског колача, у просторијама Привредне коморе Београда, обележена је крсна слава
летњи Свети Никола.
"На овај свети дан окупили смо се у добром расположењу и са истом надом, да сви заједно наставимо
да радимо и остварујемо циљеве које смо поставили, како би доприносили унапређењу привредног
амбијента наше земље", поручио је председник Коморе, Миливоје Милетић.

______________________________________

детаљније

20. мај 2016.

БЕОГРАДСКИ ПРИВРЕДНИЦИ ИЗ СЕКТОРА ГРАЂЕВИНАРСТВА У ПОСЕТИ САЈМУ "UNIVERSUL CASEI TALE 2016" У ТЕМИШВАРУ
У оквиру билатералних сусрета српски привредници остварили су комуникацију са румунским
партнерима,
фирмама
из
сектора
грађевинарства,
ентеријера,
дизајна
у
грађевинарству, намештаја и трговине грађевинским и електро материјалима.

______________________________________

детаљније

19. маj 2016.
ОТВОРЕН ДРУГИ САЈАМ МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИЈЕ ЕKСПО МЕДИК 2016
Групација је показала велику иницијативу и с правом ову манифестацију одржава под слоганом
"Знањем до здравља", јер се ради о оном делу наше привреде која максимално уважава и користи
знање и нове технологије и на тај начин постиже додату вредност на домаћем и на страном тржишту,
рекао је на отварању Сајма, председник Привредне коморе Београда, Миливоје Милетић.

______________________________________

детаљније

19. маj 2016.
КОНФЕРЕНЦИЈА
О
ИТАЛИЈАНСКО-СРПСКОЈ
САРАДЊИ
У
НОВИМ
ПРОИЗВОДНИМ
ТЕХНОЛОГИЈАМА
За српску привреду је од највећег звначаја подстицање производног предузетништва кроз иновирање и
трансфер технологија и јачање технолошких знања и вештина, образовање инжењера и иновације кроз
стратешко партнерство са Италијом и другим развијеним земљама, рекао је председник Привредне
коморе Београда, Миливоје Милетић. ______________________________________
детаљније

18. маj 2016.

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА И ГРАД БЕОГРАД НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ САЈМУ У НОВОМ
САДУ
Привредна комора Београда и Град Београд су учешћем на сајму пружили могућност малим
произвођачима да прикажу квалитет својих производа и потенцијале, а све у циљу унапређења и
подстицања домаће производње и подизања њене конкурентности.
______________________________________
детаљније
18. маj 2016.

СИТИ ЛОГИСТИКА ПОСТАЈЕ СВЕ ВАЖНИЈЕ ПИТАЊЕ ЗА ГРАД БЕОГРАД
Председник Одбора Удружења саобраћаја, телекомуникација и информатичке делатности,
Бранислав Баћовић рекао је да се Привредна комора Београда редовно бави пројектима ефикасног,
уредног и јефтиног снабдевања грађана Београда.

______________________________________

детаљније

17. маj 2016.

СТАРТОВАЛИ ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ МАЛИМ И СРЕДЊИМ ПРЕДУЗЕЋИМА У ГОДИНИ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Постоји четири програма Министратсва привреде од којих се један односи на нефинансијску подршку,
консалтинг и менторинг и три програма која су вид финансијске подршке малим и средњим
предузећима: за набавку опреме, за почетнике у бизнису и за развој пословања, рекла је Марија
Стошковић из сектора за развој малих и средњих предузећа и предузетништва у Министарству
привреде.
______________________________________
детаљније

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

