Инфоком
април—јун 2017.
ЈУН 2017—ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА ПАРЛАМЕНТА ПКС—РПК НИШ

РЕГИОНАЛНА КОМОРА ДОБИЛА СВОЈ ПАРЛАМЕНТ ПРИВРЕДНИКА

▫ РЕГИОНАЛНА КОМОРА
ДОБИЛА СВОЈ ПАРЛАМЕНТ
ПРИВРЕДНИКА

▫ ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
ПРОГРАМА РАНОГ РАЗВОЈА
И ПРОГРАМА
СУФИНАНСИРАЊА
ИНОВАЦИЈА

▫ НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЗА
САРАДЊУ У ОБЛАСТИ
ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ

▫ СТРАТЕШКЕ ФАЗЕ
ПОСЛОВАЊА

▫ ПРЕНОС ПОТРАЖИВАЊА
ПРЕМА СТЕЧАЈНОМ
ДУЖНИКУ

▫ ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЈЕКТУ
EDU-LAB

▫ НАЈАВА ДОГАЂАЈА

Пролазећи кроз процес трансформације и прилагођавања новом Закону о коморском систему Србије,
Регионална привредна комора Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа добила је и свој
парламент привредника, који ће у наредном периоду заступати интересе свих привредних субјеката са
подручја три управна округа и радити на унапређењу укупног привредно-економског амбијента.

дном месту окупља преко 90% најеминентнијих послодаваца, власника и извозника са овог подручја.
Врло смо задовољни чињеницом да је изборни процес прошао коректно, што су изабрани прави људи,
посебно председник и заменик председника Парламента, који ће као угледне привредне личности гарантовати јединство свих привредних субјеката у формулисању захтева према ПКС и према Влади Репу-

Седница Парламента одржана је у среду, 6. јуна
2017, а након заседања комисије за верификацију
мандата њених чланова, присутни су изабрали председника и заменика председника Парламента.
За председника је изабран г.Андрија Радојичић
(Raavex Group доо Ниш), а његовог заменика г.Новица Тасић (Ниш-експрес доо Ниш), након чега је донета и одлука о избору чланова скупштине Привредне коморе Србије.
За делегате скупштине ПКС у Београду изабрани су
следећи чланови Парламента – гђа Милена Тошић
(Tigar Tyres ад), Јелена Прерадовић Стефановић (PM
Operations), Александар Андрић (Леони доо), Бранислав Бриндић (ХД Сова Ниш) и гђа Јагода Николић
(Yumis доо). Скупу су присуствовали и представници
ПКС из Београда, гђа Нермина Љубовић и Предраг
Петровић, који су између осталог, говорили о надлежностима парламената привредника, пословима и
услугама јединственог коморског система Србије,
али о актуелним питањима сиве економије.

“Након ступања на снагу свих одредби Закона о коморском систему Србије, ушли смо у завршну фазу
конституисања Регионалне привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, а
то је формирање Парламента привредника. Реч је о
репрезентативном скупу привредника који на јеhttp://www.rpknis.rs

блике Србије. Снага Парламента биће усмерена ка
стварању бољег амбијента за функционисање привреде на подручју региона, што се пре свега односи
на успостављање сарадње између великих међународних корпорација и домаћих привредника. На тај
начин ћемо сви заједно мултипликовати ефекат подизања економских капацитета на виши ниво и упослити још већи број радника. У том процесу важна је
и сарадња са локалним самоуправама и са републичким органима, која ће сигурно бити боља уколико
иза Регионалне коморе стоји један јак парламент са
утицајним члановима“, изјавио је за медије в.д. директора ПКС—РПК Ниш, г.Александар Милићевић.
Привредници окупљени на данашњој конститутивној
седници дискутовали су о сивој економији. Расправљајући о једном од највећих проблема са којим су
суочени, привредници су истакли да је потребно подићи капацитете инспекција и судова и много више
се бавити надзором нерегистрованог пословања како
би борба против сиве економије дала жељене резултате. Посебан проблем, не само за привреду већ и
за државу, представља сива економија код акцизних
производа, јер директно утиче на смањење буџетских прихода.
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ЈУН 2017—АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ИНИЦИЈАТИВА

Привредна комора Србије I Регионална привредна комора
Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа

ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА РАНОГ РАЗВОЈА И ПРОГРАМА
СУФИНАНСИРАЊА ИНОВАЦИЈА
Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа, у сарадњи са
Регионалном развојном агенцијом Југ и Фондом за иновациону
делатност Републике Србије, била је у понедељак, 12. јуна
2017, домаћин изузетно посећене презентације два нова програма за доделу бесповратних средстава намењених иновативним МСП - Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација, које је Фонд поново покренуо од 1. јуна ове године.

Програм раног развоја намењен је приватним микро и малим
предузећима која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту, и која имају потенцијал за стварање
нове интелектуалне својине. Средства која Фонд додељује у
оквиру Програма раног развоја могу покрити највише 85 одсто
укупно одобреног буџета пројекта и укупни износ финансирања
од стране Фонда не може бити већи од ЕУР 80 000 за пројекте у
трајању до једне године. Најмање 15 одсто укупно одобреног
буџета пројекта мора да обезбеди подносилац пријаве из других приватних извора независно од Фонда.
Програм суфинансирања иновација има за циљ да прошири могућност сарадње између српских иновативних микро, малих и
средњих предузећа и стратешких партнера - нпр. приватног сектора, организација за истраживање и развој и инвестиционих
фондова и фондова ризичног капитала - са жељом да повећа
улагања приватног сектора у пројекте технолошког развоја и комерцијализације за нове и унапређене производе, услуге и технологије. Средства која Фонд додељује у оквиру Програма суфинансирања иновација покрива највише 70 одсто укупно одобреног буџета пројекта за микро и мала предузећа, и до 60 % за

Србија је једна од првих земаља у региону која је усвојила такозвани иновациони императив – идеју да успешно учествовање
у светској привреди заснованој на знању подразумева способност прилагођавања и унапређивања технолошких и истраживачких капацитета заснованих на сарадњи јавног и приватног
сектора. Активан од 2011. године, Фонд за иновациону делатност РС је пионир у институционалном спровођењу овог императива у дело – првенствено увећањем капацитета стартапа и
расположивих ресурса за њихов раст. Фонд је, тако, и део шире
државне иновационе стратегије. Циљ програма је подстицање
иновативног предузетништва заснованог на знању. Фонд додељује средства до 80.000 ЕУР, односно до 300.000 ЕУР за развој
средња предузећа. Износ који додељује Фонд не може прећи
иновативних технологија, производа и услуга са тржишном
ЕУР 300 000, а пројекат у оквиру овог програма може трајати
применом које поседују велики потенцијал за комерцијализанајдуже две године.
цију. Укупан фонд за ову годину је 2,7 милиона евра.
МАЈ 2017—ТУРСКА ДЕЛЕГАЦИЈА У ПОСЕТИ КОМОРСКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

НОВЕ МОГУЋНОСТИ ЗА САРАДЊУ У ОБЛАСТИ ТЕКСТИЛА И ОДЕЋЕ
У склопу дводневне посете Привредној комори Србије, од 23.
до 25. маја, делегација турских привредника из области подиндустријског сектора за текстил и одећу (Истанбул) обишла је и
две значајне компаније, које већ извесно време успешно послују на подручју Нишавског округа – Aster Textile и Ready Group. Делегацију турских привредника примио је в.д. директора
ПКС—РПК Ниш, г.Александар Милићевић, истичући да је подстицање пословне сарадње спроведено у оквиру Европске
мреже предузетништва EEN, највеће мреже за прекогранично
повезивање предузећа и да је у овом тренутку важно разговарати о могућностима које ће у будућности повезивати две привреде.
Циљ ове посете огледа се у потреби да се фирмама помогне
http://www.rpknis.rs
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У производним
погонима
компаније Aster
Textile
делегација је имала прилике да се
упозна са
технолошким
процесима и асортиманом производа ове престижне компаније.
Основана у Турској 1993. године, Aster је водећа глобална вишепроизводна текстилна компанија. Од три пословних центара
развоја у Истанбулу, Лондону и Барселони, од посебног значаја
представљају и производни погони у Турској и Србији.
Привредно друштво Ready Group д.о.о. основано је 1991. године. Основна делатност друштва је производња, велепродаја и
малопродаја конфекције и опреме за бебе и децу предшко-

лског и школског узраста.
Након обиласка компанија и упознавања са њиховим производним програмима и капацитетима, у просторијама ПКС—РПК
Ниш одржана је презентација привредних потенцијала којима
располаже нишки
регион, а
прилику
да госте
из Турске
детаљније
упознају
са инвестиционим и
другим
потенцијалима
наше регије искористила је и Канцеларија за локални економски развој и пројекте из Ниша (КЛЕР).
Дан раније, турска делегација присуствовала је Б2Б састанцима
у Београду у организацији Привредне коморе Србије и том приликом предвиђене су даље активности на наставку и унапређењу међусобне сарадње, као и на организацији узвратне посете
представника српске текстилне индустрије.

МАЈ 2017—АКТИВНОСТИ У ПКС—РПК НИШ

СТРАТЕШКЕ ФАЗЕ ПОСЛОВАЊА
Привредна комора Србије - Регионална привредна комора Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа била је у среду, 24.5.2017, домаћин изузетно посећеног семинара „Стратешке фазе пословања“ организованог у сарадњи са центром за
професионални развој NLP Energy House.

Energy House са центрима у Србији (Ниш, Београд) и БИХ (Бања
Лука) и Црној Гори (Порто Монтенегро), покрили су неке од
занимљивих тема:

▫ процес развоја једне компаније: разумевање фаза кроз које
пролази компанија од настајања преко развоја до раста

▫ структурирање-евалуација: вештине препознавања фазе у
којој се налази компанија, како доћи до стабилног раста и
дугорочно одржати стабилан раст; како не посустати и
задржати здраву атмосферу у турбулентим фазама.

▫ препознавање успешних стратегије: на који начин
искористити максимум у свакој фази пословања компаније.

Семинар је био намењен менаџерима и извршиоцима у организацијама свих величина који руководе тимовима или компанијама, са основним циљем да учесници стекну увиде у којој фази
се њихова компанија налази, развију лидерске вештине и направе нове корисније стратегије за раст и развој компаније и
људи унутар компаније.
Предавачи Милица Лава Николић и др Дарко Цветковић, NLP
интернационални тренери и коучеви при асоцијацији IANLP—
Швајцарска,оснивачи центра за професионални развој NLP

http://www.rpknis.rs
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како би лакше и брже успоставе контакт са потенцијалним партнерима из Турске како би повезали производњу, заједничка
улагања и наступ на трећим тржиштима.
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АПРИЛ 2017—АКТИВНОСТИ У ПКС—РПК НИШ

Привредна комора Србије I Регионална привредна комора
Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа

ПРЕНОС ПОТРАЖИВАЊА ПРЕМА СТЕЧАЈНОМ ДУЖНИКУ
У организацији Агенције за лиценцирање стечајних управника
уз подршку Светске банке и Привредне коморе Србије—Регионалне привредне коморе Нишавског, Пиротског и Топличког
управног округа, 27. априла 2017. у Великој сали ПКС—РПК Ниш
одржан је семинар под називом „Пренос потраживања према
стечајном дужнику“.
Окупљеним стечајним управницима и другим учесницима су се
у уводној речи обратили г.Синиша Александрић, директор Центра за надзор и развој професије Агенције за лиценцирање
стечајних
управника и
г.Александар
Милићевић,
директор
ПКС РПК
Ниш.
Присутнима су своје радове представили г.Божидар Станковић,
председник Привредног суда у Нишу и гђа Тијана Љубисављевић, директор Центра за стечај Агенције за лиценцирање стечајних управника, потрудивши се да учеснике семинара упознају
са проблематиком института преноса потраживања и коришћењем овог института у оквирима стечајног поступка, а на основу
актуелне судске праксе. Изворни текст Закона о стечају није по-

себном одредбом регулисао питање преноса потраживања поверилаца стечајног дужника нити су то питање регулисали претходни стечајни закони. С обзиром на то да пренос потраживања није био забрањен, и да је регулисан Законом о облигационим односима, а имајући у виду чињеницу да је дужник потраживања у стечајном поступку, повериоци су, желећи брже уновчење
свог
потраживања,
приступали
преносу
потраживања.
Судска
пракса
је прихватила
уговоре
о преносу потраживања при чему је одредбе стечајног закона
тумачила и примењивала тако да је повериоцима омогућила
таква располагања истовремено се старајући да се се заштите и
нови повериоци-пријемници уступљеног потраживања.
Већ насталу и формирану судску праксу у вези са преносом потраживања прихватио је законодавац уграђујући је у Закон о
стечају путем Закона о изменама и допунама Закона о стечају,
уносећи у текст нову одредбу чл.117а, којим је регулисао пренос утврђених и оспорених потраживања у стечају.

2017—ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ ПКС—РПК НИШ

ИНФОРМАЦИЈА О ПРОЈЕКТУ EDU-LAB
Водећи партнер: European Foundation for Education, Штутгарт,
Немачка
Партнери: 20 партнера (универзитети, институте, коморе и
друге пословне асоцијације из Бугарске, Хрватске, Мађарске,
Румуније, Словачке, Словеније, Босне и Херцеговине)
Пројектни тим ПКС: Ивана Ковачевић (ПКС), Зоран Марковић
(РПК Ниш), Јелена Станков (РПК Нови Сад), Јанош Баги (РПК
Суботица)
Детаљи пројекта:
Пројекат EDU-LAB је осмишљен као одговор на један од најваНазив пројекта: Ново управљање високим образовањем у одножнијих социјалних изазова у Дунавском региону – “brain drain”
су на потребе тржиште рада у Дунавском региону
односно, одлив мозгова. Стотине младих људи са овог подручја
Акроним пројекта: EDU-LAB
одлазе да студирају и наставе пословне каријере ван Дунавског
Приоритетна оса програма: 4. Добро управљање у Дунавском
региона, у боље развијене градове западне Европе и света.
региону
Пројекат је развијен тако да се поклапа са најважнијим приориДетаљнији циљ програма: 4.1 Подизање инстутуционалних
тетима ЕУ, наведених у најзначајнијим стратегијама ЕУ (Europe
капацитета за решавање најважнијих социјалних изазова
2020, Western Balkans Platform on Education and Training, EU
strategy for the Danube Region, итд). EDU-LAB пројекат се фокусиТрајање пројекта: 30 месеци (јануар 2017—јун 2019)
ра на хармонизовање потреба тржишта рада са образовним
Укупан буџет пројекта: 2,528,088.90 ЕУР
институцијама.
http://www.rpknis.rs

Инфоком

Основни циљ EDU-LAB пројекта је да побољша институционалне капацитете и повећа утицај високог
образовања на тржиште рада, са намером да се више младих талената стимулише за студирање и даљи
развој професионалне каријере у Дунавском региону.
Посебни циљеви EDU-LAB пројекта:

▫ Оснаживање сарадње међу јавним ораганима, установама високог образовања и пословне заједнице
▫ Подстрек развоју утицаја високог образовања на релевантну законску регулативу
▫ Подстрек креирању релевантнијих, професионално орјентисаних студијских програма
Очекивани директни резултати овог пројекта су повезивање и интеракција релевантних заинтересованих
страна, директни развој образовних профила у складу са потребама тржишта рада, допринос развоју стратегија, предлога нових закона и осталих аката, развој e-learning курсева и 3 пилот пројекта. Поред реализације пилот пројеката Дунавског модела управљања у Словачкој и Бугарској, трећи пилот пројекат успостављања новог модела управљања ће се реализовати у Србији.

Добричка 2, 18000 Ниш, Србија
Тел: (+381 18) 510-999, 255-668, 255-391
Факс: (+381 18) 255-472
http://www.rpknis.rs, rpknis@rpknis.rs

Привредна комора Србије I Регионална привредна комора
Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа

Стартна позиција при решавању овог проблема је подизање капацитета релевантних заинтересованих
страна у региону.

НАЈАВА ДОГАЂАЈА

ОБУКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ УПРАВНИКЕ ЗГРАДА У ПКС - РПК НИШ
Време: среда, 21. јун 2017 (09.30—15.45h) — четвртак, 29. јун 2017 (09.30—15.00h)
Место:

ПКС—Регионална привредна комора Ниш, Велика сала (II спрат), Добричка 2, Ниш

Привредна комора Србије, у складу са Законом о становању и одржавању зграда(„Сл. гласник РС“
бр.104/2016), почела је реализацију обука за стицање лиценце професионалног управника зграда.
Обука у ПКС - РПК Ниш биће реализована у периоду од 21. до 29. јуна 2017, трајаће седам радних дана,
односно 50 школских часова (за више детаља преузмите са сајта Позив са агендом).
Позивамо сва физичка и правна лица, заинтересована за обуку за стицање лиценце професионалног
управника зграда, да се путем линка http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija пријаве за
учешће у обуци.
Број полазника је ограничен.
Уколико интересовање буде веће од лимитираног броја полазника, ПКС – РПК Ниш ће организовати нови
серијал обука и о томе вас благовремено информисати.
Подсећамо да су, у складу са Чланом 52. Закона о становању и одржавању зграда (’’Сл. Гласник РС’’ бр.
104/2016), услови које физичко лице треба да испуни да би стекло квалификацију професионалног
управника, следећи:

▫ Да има најмање средње образовање у четворогодишњем трајању
▫ Положи испит за професионалног управника и стекне лиценцу
▫ Упише се у регистар који води Привредна комора Србије
У регистар професионалних управника не може се уписати осуђивано лице за кривично дело које га чини
недостојним или неподобним за обављање послова професионалног управника.
Пословима професионалног управљања могу да се баве привредна друштва или предузетници
(организатор професионалног управљања), ангажовањем лица које испуњава услове за професионалног
управника.

Инфоком сте добили уколико сте се регистровали на веб сајту ПКС—РПК
Ниш, пријавили свој email за примање наших информатора или
оставили Ваше податке на некој од активности коју смо ми
организовали.
Уколико сматрате да сте овај email добили грешком, или не желите
даље да га примате, молимо Вас да га обришете и да нас обавестите о
томе на email rpknis@rpknis.rs
http://www.rpknis.rs

