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Број 26, 15. јун 2016.

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА
"БЕОГРАДСКИ ПОБЕДНИК"
Привредна комора Београда, по одлуци Жирија, традиционално додељује награде "Београдски
победник" и "Плакета" најбољим компанијама и појединцима за натпросечне резултате у привређивању, развоју и
доприносу успешности београдске и српске привреде у претходној години.
Свечана додела традиционалне Годишње награде Привредне коморе Београда
"Београдски победник"
биће одржана у понедељак, 20. јуна 2016. године, у 20:00 часова,
у Скупштини града, Драгослава Јовановића 2.
Награда "Београдски победник", која се додељује од 1985. године, постала је статусни симбол у пословном свету.
За тридесет година, овај посебан доказ успешног пословања, "Београдски победник" и "Плакета" понело је 191 привредно
друштво и око 60 предузетника, појединаца и институција.

- Издвајамо вести 31. мај –2. јун 2016.

ТРИ ОСНОВНЕ ПОРУКЕ ТЕХНОЛОШКОГ САМИТА САД-ЕУ-ЈАПАН-СРБИЈА
Прво, организовањем и припремом једне овакве конференције Србија је показала домаћој, али и
светској јавности да има веома способне људске ресурсе у научноистраживачкој области, али и у
привреди, који знају шта данас значи компјутеризација и њена примена у индустрији.
Друго, после тродневног интензивног рада, направљени су оквири документа чији је званични назив
"Ново индустријализација Србије – Поглед на 2020/2030. годину", који би тебало да домаћој јавности,
доносиоцима политичких одлука и другим релевантним чиниоцима, укаже да инжењерство и
производња морају да се крећу и развијају у потпуно новом смеру, који ће омогућити индустријски
развој Србије на новим основама и новим технологијама.
Треће, иако је првобитно планирано да се ова конференција одржава сваке две године, због изузетно
позитивних одјека у јавности закључено је да самит треба организовати годишње, тако да је већ познат
датум наредне конференције, 7. и 8. јун 2017. године.
______________________________________
детаљније

ПРЕПОРУКЕ "ТЕХНОЛОШКОГ САМИТА САД-ЈАПАН-ЕУ-СРБИЈА" НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ У БЕОГРАДУ
Србија има шансу да се боље позиционира на будућем светском тржишту и да пронађе своју нишу у напредним технологијама, које
доноси Четврта индустријска револуција, показао је "САД-Јапан-ЕУ-Србија технолошки самит".
______________________________________
детаљније
НАПРЕДНЕ ПРОИЗВОДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – ПОЛИТИКА И ЛЕКЦИЈЕ
Панел "Напредне производне технологије – политика и лекције из суседства" одржан је другог дана конференције "САД - ЕУ Јапан - Србија- технолошки самит".
Конференција коју је организовала наша академска заједница и наша пословна заједница, уз присуство и подршку надлежних
министарстава, има циљ да укаже на даље правце индустријског развоја Србије, који треба да обезбеде веће запошљавање и
повећање конкурентности привреде, рекао је председник Привредне коморе Београда, Миливоје Милетић.
______________________________________
детаљније
10. јун 2016.

У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА ПРЕДСТАВЉЕНЕ НОВИНЕ У РАДУ ТУРИСТИЧКЕ
ИНСПЕКЦИЈЕ
Ово је трећа у низу презентација подзаконских аката и контролних листа инспекција, које врше
инспекцијски надзор по Закону о инспекцијском надзору, који је донет крајем маја прошле године,
а ступио на снагу 30. априла 2016. године, изјавио је секретар Удружења трговине, туризма и услуга
Привредне коморе Београда, Александар Милошевић.
______________________________________

детаљније

9. јун 2016.

НОВА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА УВОДИ МОНИТОРИНГ ОТПАДНИХ ВОДА У СРБИЈИ
На скупу, који су организовали Привредна комора Београда и Министарство пољопривреде и заштите
животне средине, речено је да нови правилници и уредбе уводе мониторинг отпадних вода и много
озбиљније него до сада суочавање са задацима, које пред земље кандидате поставља Европска унија.
______________________________________

детаљније

8. јун 2016.

ОТВОРЕН САЈАМ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У БЕОГРАДУ
Привредна комора Београда има посебан програм развоја предузетнииштва, који подразумева да је, уз
финанансијску, потребна и свака друга подршка, као што је потребно променити начин размишљања.
"У том смислу, у сарадњи са Градом, креирали смо програм, који подразумева да се, преко модела
шалтера за предузетништво у општинама, омогући пружање услуга предузетницима, затим едукација и
упознавање са потребним информацијама о законодавном оквиру, кретањима на тржишту и свим
другим за пословање неопходним параметрима", рекао је Миливоје Милетић, председник Привредне
коморе Београда.

______________________________________

детаљније

6. јун 2016.

ПОЧЕЛА ТЕОРИЈСКА И ПРАКТИЧНА ОБУКА ЗА СТАРТ АП У ПЧЕЛАРСТВУ
Прва четири дана обуке предвиђена су за теоретску наставу, док ће се последња два дана, у петак и
суботу, организовати практични рад у пчелињаку, где ће учесници имати прилику да на терену примене
оно што су пре тога научили.

______________________________________
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6. јун 2016.
ПРОМОЦИЈА ТУРИЗМА БЕОГРАДА У БЕЧУ
У организацији Туристичке организације Београда, организована је промоција туризма Београда у Бечу,
у бечком Стадпарку и на тераси престижног Курсалон-а, где су посетиоци могли да се упознају са
различитим сегментима туристичке понуде, богатом културном баштином, туристичким садржајима,
гастрономском понудом и догађајима и фестивалима у Београду.

______________________________________
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4. јун 2016.
ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА НА 10. МЕЂУНАРОДНОМ И РЕГИОНАЛНОМ САЈМУ У СУБОТИЦИ
Привредна комора Београда је наступила на 10. Међународном и регионалном сајму – "СуСајам 2016",
који се, од 2. до 4. јуна, одржао у суботичкој Хали спортова. На око 1.600 квадратних метара
унутрашњег и око 200 квадратних метара спољашњег изложбеног простора представило се више од
200 излагача из седам земаља: Мађарске, Румуније, Хрватске, Немачке, Словеније, Републике Српске
и Србије.
______________________________________
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4. јун 2016.

ЗАВРШЕНА СТРУЧНА ЈЕДНОМЕСЕЧНА ОБУКА "ЕУ ПРОЈЕКТИ ОД А ДО З"
Стручна обука је омогућила полазницима увид и експертизу у кључним процесима израде и
спровођења пројеката Европске уније, од функционисања тржишта ЕУ донација, анализу отворених и
предстојећих конкурса, израду логичке матрице и буџета за ЕУ пројекте, познавање процедура јавних
набавки и припреми тендерских досијеа и понуда, до алата за ефикасно лобирање и преговарање и
најсавременије методе и концепте управљања међународним пројектима.
______________________________________
детаљније
3. јун 2016.

ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА И ПОСЛЕДЊЕ ИЗМЕНЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ
Привредна комора Београда и УСАИД Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт наставили су реализацију серије
једнодневних радионица на тему "Ефекти примене Закона о прекршајима и последње измене из 2016. године".

______________________________________
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1. јун 2016.

ОДРЖАНА ИНФО СЕСИЈА О ЕУ ПРОГРАМИМА 2014-2020
Циљ инфо сесије је да пружи учесницима информације о свим расположивим изворима финансирања
и могућностима за израду пројеката, којима би аплицирали на отвореним и предвиђеним конкурсима
у 2016. години за ЕУ програме за период 2014-2020. године, као и о будућим програмима како би се на
време припремили за нови циклус финансирања Европске уније и адекватно одабрали и програме и
пројекте.

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