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ДОДЕЉЕНЕ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА "БЕОГРАДСКИ ПОБЕДНИК"

На свечаности у Старом двору уручене су традиционалне годишње награде Привредне коморе Београда "Београдски победник" и
"Плакета" за натпросечне резултате у привређивању, развоју и доприносу успешности београдске и српске привреде у 2015.
години. 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. Председник Привредне коморе Београда Миливоје Милетић је поздравио присутне
и захвалио свима који су помогли да се манифестација доделе награда организује. Он је истакао да је пословна делатност
Привредне коморе Београда да, у оквиру коморског система Србије, штити привреду и залаже се за то да амбијент у коме раде и
привређују буде што повољнији. "Ми смо у протекилих годину дана применили неколико иновација у пословним активностима, пре
свега у области развоја предузетништва, едукације, оптимизације која је, пре свега, имала за циљ да радимо ефикасније,
рационалније и функционалније", нагласио је Милетић.
Потпредседница Владе, Зорана Михајловић на свечаности је поручила да губитници ретко могу да победе, а победници никада не
одустају. "Оно што је вечерас "Београдски победник" то је сигурно и политика наше Владе, политика која показује да у претходне
две године расте извоз, друштвени производ, побољшава се привредни амбијент, расте све оно што смо прокламовали као циљеве
наше економске политике", истакла је Михајловић. Присутнима се обратио и председник Привредне коморе Србије, Марко Чадеж,
који је рекао да му је драго што Привредна комора Београда заиста посвећује пажњу не само привреди Београда, већ и онима
којима је помоћ можда и највише потребна а то су предузетници.
Обраћајући се на свечаном скупу, Андреја Младеновић, заменик градоначелника Београда честитао је добитницима награда на
изузетном успеху. "Ми, као локална самоуправа представљамо сервис грађана. Али разумемо потребу да град Београд, као главни
град, буде и сервис привреде. И надам се да у томе успевамо. То не можемо без Привредне коморе Београда."
Годишње награде "БЕОГРАДСКИ ПОБЕДНИК" Привредне коморе Београда за остварене резултате у привређивању у 2015.
години, додељене су следећим привредним субјектима:
PharmaSwiss d.o.o.
CHEMICAL AGROSAVA d.o.o.
А&P д.о.о.
ЛАГУНА д.о.о.
АСW ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о.
ГАЈ – ИНЖЕЊЕРИНГ и ОПРЕМАЊЕ д.о.о.
Годишња награда Привредне коморе Београда "Плакета", за јубилеј, допринос и унапређење пословања делатности којој
припадају, додељена је:
Институт за кукуруз "ЗЕМУН ПОЉЕ"
Банка ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД
ДЕСТИЛЕРИЈА ЗАРИЋ д.о.о.
Посебна награда Привредне коморе Београда "Плакета", за допринос и унапређење привредног амбијента и успешно остварену
сарадњу са коморским системом Србије, додељена јe
Пословном удружењу ЕЛЕКТРОМАШИНОГРАДЊА
Посебна награда "Београдски победник" Привредне коморе Београда за изузетан допринос и остварене резултате у развоју,
заштити и унапређењу животне средине додељена је
Јавном предузећу за газдовање шумама "СРБИЈАШУМЕ" Београд
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30. јун 2016.

"ДАНИ БЕОГРАДА У МИНСКУ" - ИНТЕНЗИВНИЈА ПРИВРЕДНА САРАДЊА

Привредно културна манифестација "Дани Београда у Минску 2016" одржана је 29. и 30. јуна у главном граду Белорусије, на којој су
представљени инвестициони, културни и туристички потенцијали Београда, а остварена је још ближа сарадња и размена искустава
два главна града. Централни део манифестације је био Белоруско српски пословни форум, који су организовале привредне коморе
Београда и Минска, на којем је учествовало 40 привредника из Београда и Србије и око 70 привредника из Минска и Белорусије.
Након Форума одржани су пословни сусрети компанија, чији су представници изразили задовољство оствареним разговорима и
преговорима о будућој пословној сарадњи.
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24. јун 2016.

23. јун 2016.

НАГРАДА ЗА ЛИЧНОСТ ГОДИНЕ У ПРИВРЕДИ У ЈУГОИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ ДОДЕЉЕНА
ПРЕДСЕДНИКУ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА МИЛИВОЈУ МИЛЕТИЋУ
Награда "Гранд при Бизнис самита 2016 за личност године у привреди у Југоисточној Европи"
додељена је Миливоју Милетићу, председнику Привредне коморе Београда.
Велико ми је задовољство што ме је Награда затекла у Години предузетништва, када цела земља
чини напоре да се овај сектор додатно промовише, да му се пружи значајна подршка, а улагања
повећају, рекао је Миливоје Милетић, председник Привредне коморе Београда.
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СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА И ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Привредна комора Београда жели да активности, које се односе на потребу развоја предузетништва у
Граду, прошири и на општину Савски венац. Ми смо покренули читав низ иницијатива заједно са
Градом Београдом, а што се тиче предузетништва, не само зато што је Влада Србије ову годину
програсила Годином предузетништва, него зато што је стратешко опредељње да се у структури
привреде развија приватни сектор, истакао је Милетић.
Председница општине Савски венац казала је да је најважније то што је постојала иницијатива са обе
стране да се потпише Споразум, који би требало да допринесе решавању актуелних проблема
предузетника Града Београда, којима се највише бави управо Привредна комора Беогарда.
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