еКОМБЕГ инфо

Број 28, 15. јул 2016.

- Издвајамо вести 13. јул 2016.

ОТВОРЕН ШАЛТЕР ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ САВСКИ ВЕНАЦ
Ово је важан догађај јер је почео да ради шести Шалтер за предузетнике у Београду, што
значи да је и Савски венац, после Чукарице, Вождовца, Обреновца, Раковице и Звездаре,
добио једно место за брзе одговоре на сва питања, која се тичу бизниса и привређивања,
рекао је градоначелник Београда, Синиша Мали.
Предузетници не морају више да лутају од једног до другог адвоката или сајта, већ на
једном месту, брзо и ефикасно могу да добију све правне, економске, финансијске или
књиговодствене информације потребне за пословање, штедећи време и новац, рекао је
Мали.
Оваква комуникација привреде и Привредне коморе Београда са Градом и
градским општинама помаже свима, који желе да узму посао у своје руке да то успешно и
реализују, добијајући правовремене и тачне информације у вези пореза, тржишта и бизнис
планова, а највише желимо да охрабримо управо почетнике у бизнису и да
их водимо кроз реализацију њихове бизнис идеје, истакао је председник Привредне
коморе Београда, Миливоје Милетић.
______________________________________
детаљније

13. jул 2016.

У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ
На представљању Програма сарадње науке и привреде Фонда за иновациону делатаност, менаџерка
овог Фонда, Наталија Сандић казала је да је то нови финансијски инструмент за подршку иновативној
домаћој научно-истраживачкој делатности са тржишним потенцијалом.
______________________________________

детаљније

8. j ул 2016.
У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ БЕОГРАДА ОБЕЛЕЖЕНА 160. ГОДИШЊИЦА РОЂЕЊА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
У Привредној комори Београда поводом 160. годишњице рођења великог српског
научника Николе Тесле одржано предавање на тему “Мање позната Теслина истарживања”.

______________________________________

детаљније

8. јул 2016.

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ СА ПРИВРЕДНОМ КОМОРОМ КИНЕСКЕ ПРОВИНЦИЈЕ
СИНЂАНГ
Председник Привредне коморе Београда, Миливоје Милетић и председник Привредне коморе кинеске
провинције Синђанг, Ванг Келинг, потписали су у Привредној комори Београда Споразум о сарадњи
две коморе. Споразум предвиђа размену информација између Привредне коморе Београда и
Привредне коморе Синђанга у циљу јачања веза српске и кинеске привреде организовањем сусрета
привредника и наступа на сајмовима и привредним изложбама у обе земље.
детаљније
______________________________________
7. јул 2016.

ПРИМЕЊЕНА ИТ РЕШЕЊА ЗА ПОСЛОВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ
Закључак са скупа, који је организовало Удружење саобраћаја, телекомуникација и информатичке
делатности у сарадњи са Друштвом за информатику Србије, је да компаније у Србији имају избор ИТ
алата за примену пословног извештавања сразмерно својој развијености и величини и да треба што
више да их користе како би побољшали пословање.
______________________________________
детаљније
4. јул 2016.

САРАДЊА СА КИНЕСКОМ ПРОВИНЦИЈОМ СЕЧУАН У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Постоје велике могућности за развој сарадње са кинеском провинцијом Сечуан у свим сегментима
заштите животне средине, оцењено је у Привредној комори Београда на састанку са представницима
Агенције за заштиту животне средине ове провинције.

______________________________________

детаљније

2. јул 2016.

ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА "САВСКЕ ВАТРЕ 2016"
Привредна комора Србије и Привредна комора Београда су узеле активно учешће на традиционалној
манифестацији ’’Савске ватре - Сиђи до реке’’, која је по седамнаести пут одржана у суботу 2. јула 2016.
године на обали реке Саве.

______________________________________

детаљније

ГРАД БЕОГРАД ОБЈАВИО ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА ИНОВАТИВНИХ
ДЕЛАТНОСТИ И САМОЗАПОШЉАВАЊА
Градски Секретаријат за привреду објавио је јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја иновативних
делатности и самозапошљавања. Висина опредељених финансијских средстава је пет милиона динара за подршку развоја
иновативних делатности и самозапошљавања, у максималном износу до пола милиона динара по кориснику. Могу се
користити за покриће трошкова инфраструктурних и стручних услуга у Научно-технолошком парку Београд у првој години
пословања.
Циљ намењених средстава је подршка самозапошљавању незапослених лица, развој нових иновативних и
високотехнолошких производа, услуга и процеса, стварање нових технолошких предузећа, повећање конкурентске
способности привредних субјеката и укључивање у међународне тржишне токове.
Трошкови који се финансирају, су трошкови инфраструктурних и стручних услуга од стране Научно-технолошког парка
Београд, у које спадају: канцеларијски пословни простор (коришћење заједничких просторија – сала за састанке
и презентације и др.), административне и стручне услуге (књиговодствене, правне и секретарске услуге) и остале
релевантне услуге у зависности од степена развоја бизнис идеје.
Рок за подношење пријава са пратећом документацијом је 25. август 2016. године до 15 часова. Више информација.

Најавa догађаја:

24 - 31. јул 2016. ФОРУМ „ВЛАСИНА 2016“ ЈЕДИНСТВЕНИ ЕДУКАТИВНИ КАМП У ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ
1. август 2016. СТИПЕНДИЈЕ НЕМАЧКЕ ФОНДАЦИЈЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1. август 2016. РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ЗА 2015. САМКБ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНЕ
БЕЗБЕДНОСТИ
25. август 2016. ГРАД БЕОГРАД ОБЈАВИО ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА ИНОВАТИВНИХ
ДЕЛАТНОСТИ И САМОЗАПОШЉАВАЊА
6-8. септембар 2016. 2. ADRIA SECURITY SUMMIT
20-25. септембар 2016. 5. КИНА-ЕВРОАЗИЈА ЕXПО - МЕЂУНАРОДНИ КОНВЕНЦИОНИ И ИЗЛОЖБЕНИ ЦЕНТАР
СИНЂЈАНГА, ГРАД УРУМЋИ, ПРОВИНЦИЈА СИНЂЈАНГ, НР КИНА
21-25. септембар 2016. 38. САЈАМ ГРАЂЕВИНАРСТВА, 11. САЈАМ ВОДЕ-ВОДОВОДИ-САНИТАРНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И 4. САЈАМ
ЕНЕРГЕТИКЕ

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

