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- Издвајамо вести 19. септембар 2016.

ОТВОРЕН ШАЛТЕР ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ПАЛИЛУЛА
У општини Палилула отворен је Шалтер за предузетнике, седми по
реду у оквиру активности које Привредна комора Београда
реализује заједно са Градом Београдом и градским општинама.
Општина Палилула је сервис грађана и привредника, којима
желимо да поклонимо пажњу и да их негујемо, пружајући им, на
једном месту, све информације неоходне за њихов бизнис и даљи
рад на територији општине, уз огромну помоћ Привредне коморе
Београда", рекао је председник градске општине Палилула,
Александар Јовичић.
Председник Привредне коморе Београда, Миливоје Милетић рекао
је да активности са локалним самоуправама имају циљ да боље, потпуније и ефиксаније информишу
предузетнике о свему што је у вези са њиховим пословним активностима, идејама и плановима.
Привреда и управа не могу да буду одвојене, као што ни Привредна комора Београда није ентитет за себе, него као београдска
привредна комора и део Привредне коморе Србије мора заједно са локалном самоуправом да ради на помоћи привредницима. Тај
задатак су препознали и Град и Привредна комора Београда и зато је направљена једна од бољих акција, јер ми морамо да
пружимо информације привредницима тамо, где они долазе свакодневно, а општина је такво место, рекао је градски менаџер
Горан Весић.
______________________________________
детаљније
27. септембар 2016.

ПРВИ ШЕНЖЕН - ЦИЕЗ ЕКОНОМСКИ, ТРГОВИНСКИ И КУЛТУРНИ ФОРУМ ЛИДЕРА РЕГИОНА И
ПРОВИНЦИЈА У ОКВИРУ МЕХАНИЗМА НР КИНЕ И 16 ЦИЕЗ
Привредни део делегације предводио је потпредседник Привредне коморе Србије и председник
Привредне коморе Београда Миливоје Милетић, а учешће је узело 15 српских водећих компанија и
институција из различитих области, у циљу проналажења партнера за пласман српских производа на
кинеском тржишту, као и партнера за заједничку производњу и извоз на трећа тржишта.
______________________________________
детаљније
26. септембар 2016.

"ДАНИ МОСКВЕ" ОД 3. ДО 7. ОКТОБРА У БЕОГРАДУ
На конференцији за новинаре која је одржана у Скупштини Града о програму и агенди "Дана Москве",
говорили су амбасадор Русије у Србији, Александар Чепурин, градоначелник Београда, Синиша Мали,
извршни директор Привредне коморе Београда, Светозар Крстић и председник Организационог
одбора, Борко Милосављевић.
"Дани Москве" се по први пут одржавају у Београду, а слична манифестација је већ одржана у Паризу,
Берлину, Пекингу, Токију и другим великим светским градовима.
детаљније
______________________________________
26. септембар 2016.

УСПЕШАН НАСТУП ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА НА САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДЕ У БИЈЕЉИНИ
Привредна комора Београда, као партнер овогодишњег Сајма, наступила је на штанду са десет
произвођача меса и месних прерађевина, ракије, вина, семенске робе, прерађивача поврћа, препарата
од меда и еколошких препарата за заштиту биља.
детаљније
______________________________________
23. септембар 2016.

ПОТПИСАНА ИЗЈАВА О САРАДЊИ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА И БИРОА ЗА ПРОМОЦИЈУ
ИНВЕСТИЦИЈА ПЕКИНГА
Потписници Изјаве, Милетић и Џанг заједнички су оценили да је комуникација главна препрека за
јачање билтералне привредне сарадње, због чега размена информација мора да се повећа и
интензивира. Због тога је предвиђено да обе стране формирају механизме за бољу комуникацију
између српских и кинеских компанија и асоцијација.
детаљније
______________________________________
23. септембар 2016.

РЕГИОНАЛНИ САЈАМ ПРИВРЕДЕ У НОВОЈ ПАЗОВИ
У Новој Пазови је одржан јубиларни, десети Регионални сајам привреде, који је окупио преко 180
излагача из обласити прехрамбене, хемијске и ауто индустрије, металне и пластичне галантерије, ИТ
опреме, грађевинарства, прераде дрвета, механизације, пољопривреде, туризма, угоститељства,
текстила, обуће и кућне радиности.
______________________________________
детаљније
23. септембар 2016.

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕЧА ПОСЕТИО ПРИВРЕДНУ КОМОРУ БЕОГРАДА
У разговору председника две коморе пријатељских градова Беча и Београда, које су пре годину дана
потписале и Споразум о сарадњи, размењене су информације о могућностима развоја привредне
сарадње Аустрије и Србије.
Председник Привредне коморе Беча, који у посети Београду предводи делегацију представника 22
аустријска предузећа, интересовао се за завршну фазу приватизације у Србији и простор који она
отвара за нова стратешка партнерства српских и аустријских компанија.
детаљније
______________________________________
12. септембар 2016.

ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БИЈЕЉИНЕ, КАНТОНА САРАЈЕВО, ВОЈВОДИНЕ И БЕОГРАДА ДОГОВОРИЛЕ
САРАДЊУ
Председници привредних комора Београда, Војводине, Кантона Сарајево и Бијељине најавили су
унапређење сарадње у свим областима и тражење модела заједничког наступа на иностраним
тржиштима.
______________________________________
детаљније
8. септембар 2016.
ОТВОРЕН НОВИ КОНКУРС ЗА ИТ ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Центар за развој технолошког предузетништва ICT Hub, у сарадњи са Министарством омладине и
спорта, покренуо је ICT Hub Startup програм за све који желе да покрену сопствени ИТ бизнис.
______________________________________

детаљније

6. септембар 2016.

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДУЗЕТНИКУ У СРБИЈИ?
Привредни форум младих у сарадњи са ПКС креирао онлајн упитник који ће показати како млади који
желе да се баве предузетништвом, као и они који већ активно послују, виде услове за покретање и
вођење посла у Србији.
______________________________________
детаљније
6. септембар 2016.

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА ПРИСТУПИЛА ЈЕДИНСТВЕНОМ СИСТЕМУ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Привредна комора Београда биће део јединственог система Привредне коморе Србије од 1. јануара 2017. године, када почиње
имплементација новог Закона о Привредној комори Србије, одлучили су данас чланови Скупштине Привредне коморе
Београда. На заједничкој седници Управног одбора и Скупштине Привредне коморе Београда донета је једногласна одлука о
припајању Привредној комори Србије, која ће од нове године функционисати као јединствен коморски систем са обавезним
чланством, као и одлуке о организационим променама које прате припајање.
Председник Привредне коморе Београда, Миливоје Милетић оценио је да интеграција 19 до сада независних привредних комора у
јединствен систем за привреднике Србије значи мањи трошак и већи допринос привређивању. Он је најавио повећање ингеренција
Привредне коморе Србије, од којих ће се убудуће коморски систем највећим делом и финансирати.
______________________________________
детаљније

Најавa догађаја:
1. октобар - 3. децембра 2016. ОБУКА ЗА САМОСТАЛНОГ КЊИГОВОЂУ УЗ СТИЦАЊЕ ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА И РАД НА
РАЧУНАРУ И ПРОГРАМУ ЗА КЊИГОВОДСТВО
3-7. октобар 2016. ДАНИ МОСКВЕ У БЕОГРАДУ 2016
6-8. октобар 2016. САЈАМ МОБИЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА "GLOBAL MOBILE VISION" СЕУЛ, РЕПУБЛИКА КОРЕЈА
6-9. октобар 2016. ОБРТНИЧКИ САЈАМ ИСТАРСКЕ ЖУПАНИЈЕ
7. октобар 2016. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ
7. октобар-17. децембар 2016. ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ТЕХНИЧКО ФУНКЦИОНАЛНИМ ВЕШТИНАМА
12-14. октобар 2016. 13. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ЕCОFAIR И 12. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ЕНЕРГЕТИКА 2016- НОВА ЕНЕРГИЈА
13-15. октобар 2016. ПРВИ МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ САОБРАЋАЈА "TRAFFIC SOLUTIONS EXPO 2016"
13. октобар 2016. ПРВА РЕГИОНАЛНА ХР КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ИТ ИНДУСТРИЈУ
13.октобар 2016. РАДИОНИЦА: ПРОМЕНА ПАКОВАЊА – УТИЦАЈ АМБАЛАЖЕ НА ПРОДАЈНЕ РЕЗУЛТАТЕ
13-28. октобар 2016. СТРУЧНА ОБУКА: ЕУ ПРОЈЕКТИ ОД А ДО З
20-21. октобар 2016. ОБУКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
20. октобар 2016. Букурешт, Румунија 3. КОНФЕРЕНЦИЈА НЕЗАВИСНОГ ТРЖИШТА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА
24-26. октобар 2016. БЕОГРАДСКИ ИНВЕСТИЦИОНИ ДАНИ 2016.
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