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ОТВОРЕН 11. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ЕТНО ХРАНЕ И ПИЋА У
БЕОГРАДУ
Привредна комора Београда на свом штанду традиционално је домаћин
произвођачима из Београда и других делова земље, а ове године и
излагачима из Грчке. Поред домаћих, на 11. Сајму етно хране и пића,
излажу и произвођачи из Грчке ( регионалне коморе Драме, Флорине,
Сереса, Чание, Солуна и Кавале) у организацији Грчко-српске привредне
коморе, као и произвођачи хране и пића из Индије.
Председник Привредне коморе Београда, Миливоје Милетић рекао је да
би Сајам етно хране и пића требало да постане једна од најзначајнијих
сајамских манифестација у Србији јер се ту окупља највећи број наших
произвођача са изузетно квалитетним производима који до сада
углавном нису били пласирани на иностраном тржишту.

23. новембар 2016.

______________________________________

детаљније

23. новембар 2016.

ПАНЕЛ - НОВА ИНДУСТРИЈСКА ПОЛИТИКА /
НОВО-ИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈА СРБИЈЕ
Постоје материјални и људски ресурси за
укључивање у 4. индустријску револуцију због
чега је нова индустријалзација истовремено и
нова шанса Србије да, прескачући једну
степеницу, пронађе своје место на глобалном
тржишту, оцењено је у расправи на Машинском
факултету у Београду.
Панел “Нова индустријализација Србије”, који су
заједнички организовали Машински факултет и
Привредна комора Београда, само је један у
низу сличних догађаја на ову тему у последњих
годину
дана, на
којима
наука,
високо
образовање и привреда дају допринос
конципирању нове развојне стратегије Србије.

Отварајући скуп, декан Машинског факултета у Београду, професор Радивоје Митровић рекао је да је за овакав
приступ кључна подршка Привредне коморе Београда. Стратегија развоја Србије 2020. је важан документ, али ствари се
мењају свакодневно и ми желимо да будемо део ове приче. У свету се одвија глобално прекомпоновање, јер док су пре две
деценије сви желели да преселе производњу у Кину и тако добију више профита, сада се многе државе опредељују да
негују своју производњу. Морамо да водимо рачуна шта се у свету догађа, упозорио је Митровић. Он је додао да је то посао
за целу Владу, сва министратсва, али и институције друштва и компаније.
Потребан нам је природан раст који ће са новим технологијама обезбедити боље позиционирање на тржишту, рекао је
председник Привредне коморе Београда, Миливоје Милетић.
Он је оценио да је највеће ограничење пад конкурентности српске привреде, због чега се без нових технологија и
улагања, пре свега у прерађивачку индустрију, не може очекивати ни раст бруто друштвеног производа (БДП).
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16. новембар 2016.

ОТВОРЕНА КОНФЕРЕНЦИЈА: ЕВРОПСКА НЕДЕЉА КВАЛИТЕТА У СРБИЈИ – ЈУСК ЕНК 2016
У СРБИЈИ
Привредна комора Београда домаћин националног обележавања 13. Европске недеље
квалитета. Привредна комора Србије предложиће 2017. за Годину квалитета у Србији.
Председник Привредне коморе Београда, Миливоје Милетић добитник ЈУСК Националне
награде за квалитет.
Председник Привредне коморе Београда Миливоје Милетић отворио је данас дводневну
конференцију "Европска недеља
квалитета у Србији – ЈУСК ЕНК 2016
у Србији" са више од стотину
учесника из земље и иностранства.
Обележавање
13-те
Европске
недеље квалитета организовали
су Привредна комора Београда,
Машински факултет у Београду и
Национална
организација
за
квалитет
(ЈУСК)
под
покровитељством
Министарства
просвете, науке и технолошког
развоја Владе Србије и Европске
организације
за
квалитет.
Генерални спонзор овогодишње
Конференције, чији је домаћин
Привредна комора Београда, је компанија “Слобода”, Чачак.
Привредна комора Београда постала је део јединственог система Привредне коморе Србије и
овај скуп, као и све друге, одржавамо у оквиру ПКС, рекао је председник Привредне коморе
Београда, Миливоје Милетић отварајући Конференцију ЈУСК ЕНК 2016.
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13. новембар 2016.

НА "ЈЕСЕЊЕМ САЈМУ 2016" У БАЊАЛУЦИ ОКО 300 УЧЕСНИКА
У халама Бањалучког сајма, од 10. до 13. новембра, одржан је 20. Међународни сајам лова, риболова,
туризма, пољопривреде и угоститељства, који је на 130 штандова окупио око 300 учесника.
______________________________________
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4. новембар 2016.

СТРУЧНИ СКУП У САРАДЊИ СА ПРИВРЕДНИМ СУДОМ У БЕОГРАДУ
На скупу је, између осталог, истакнуто следеће: Парнични поступак проистекао из стечајног поступка тече својим током и не
постоји никаква посебна законска регулатива која овакве поступке одваја од других парничних поступака. Постоје проблеми у
пракси, због дужине трајања парничног поступка, за окончање стечајног поступка.
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