
 
 

МИЛИВОЈЕ МИЛЕТИЋ ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА 

Скупштина Привредне коморе Београда данас је за  председника Привредне коморе 
Београда изабрала  в.д. председника Привредне коморе Србије  Миливоја Милетића, 
на мандат од четири године. 
У излагању под називом “Привредна комора Београда  у служби привреде” Милетић је 

најавио сарадњу коморског система и привреде  на структурним реформама у 

привреди које је оценио као приоритетне. “Комора треба да буде део решења као кућа 

која штити интересе привреде и привредника”, рекао је Милетић. Он је оценио да је 

унапређење сарадње са Скупштином града Београда од стратешког интереса за српску 

привреду и навео да у привреди Града послује 48.789 привредних друштава и 57.592 

предузетника.  детаљније 

ПРИВАТИЗАЦИЈА МОДЕЛ СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРСТВА С КИНОМ 

Стратешко партнерство у приватизацији преостала 502 привредна друштва је модел 

сарадње, који Србија нуди кинеским партнерима, поручено је у Привредној комори 

Београда. На састанку са представницима Huaxia Hanhua Chemical Equipment Corpora-

tion (HHCEC), која је у саставу компаније  China National Chemical Equipment (CNCE), в.д. 

председника Привредне коморе Србије, Миливоје Милетић навео је да главну 

компаративну предност Србије чине међудржавни споразуми који омогућавају бесцарински извоз на тржиште ЕУ и Русије. Он је 

позвао кинеске привреднике да на најбољи начин искористе ову предност удружујући се са партнерима у Србији.   детаљније 

СЕДНИЦА ГРУПАЦИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА РАКИЈЕ – ШТА НАКОН ДОНОШЕЊА НАЦРТА ЗАКОНА? 

Рад на Нацрту закона о јаким алкохолним пићима улази у завршну фазу и Групација произвођача ракије у Привредној комори 

Београда је разматрала начине за његову промоцију односно евентуалне измене у фази усвајања. С обзиром да ће Нацрт прво бити 

у Бриселу на провери усклађености са европском регулативом, чланови Групације су још једном дискутовали о најважнијим 

питањима – категоризацији, контроли производње и произвођача, регистру, подрумарској евиденцији, декларисању, 

акцизама...  детаљније 

ДОМАЋИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА ХРАНЕ ПОТРЕБАН ВИШИ НИВО ЗАШТИТЕ 

Представници  сектора пољопривреде су као основни захтев навели да држава доследно примењује донета законска решења и 

заштити домаћи пољопривредно – прехрамбени сектор од нелојалне конкуренције. детаљније 
 

ФИНАЛНО ЧИТАЊЕ НАЦРТА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ — ДАЈТЕ НАМ СВОЈЕ ПРЕДЛОГЕ И СУГЕСТИЈЕ 

Број 4, 15. октобар 2014. 

Члан Радне групе за измену нацрта Закона о планирању и изградњи, Душан Васиљевић је нагласио да је прошле недеље оформљена 

Радна група за измену Закона о државном премеру и катастру као значајан корак да се синхронизује садржај оба закона и да се 

оформи обједињена процедура. Дат је предлог за увођење обједињене процедуре коју чине две фазе: прву фазу чини поступак 

„папиром“, рад курирске службе, док друга фаза представља издавање дозвола електронским путем.  детаљније 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

11000 Београд, Кнеза Милоша 12, телефон: +381 11 2641 355, факс: +381 11 3618 003 

www.kombeg.org.rs 

eКОМБЕГинфо 
Вести Привредне коморе Београда 

ПЕТИ ФОРУМ КВАЛИТЕТА 

Пету годину за редом  QА CENTER и Привредна комора Београда настоје да учесницима Форума пруже информације о новим 

трендовима у области квалитета и стандардизације. 

Учесници су имали прилику да се надмећу у интерактивном квизу и покажу своје знање о изменама у тренутно највише 

примењиваном стандарду од стране ораганизација, ISО 9001, који је у процесу ревизије и чије се ново издање очекује у  2015. 

години. детаљније 

СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ У СЕКТОРУ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 

Сива економија је много више од ненаплаћеног пореза, јер доводи до нелојалне конкуренције, смањења могућности легалног 
запошљавања и немогућности контролисања безбедности производа. Нелегално запошљавање и нелегална продаја робе и услуга су 
два основна облика сиве економије у Србији. Имајућу у виду значај и актуелност ове теме и велико интересовање чланова 
Привредне коморе Београда, Удружење трговине и Удружење угоститељства и туризма организовали су састанак на тему сузбијања 
сиве економије.  
Заменик директора Пореске управе, Марко Маринковић, најавио је да ће Пореска управа у наредном периоду појачати контролу и 
бити агилнија у наплати дуговања. детаљније 
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еКОМБЕГ инфо                                                                                                                                                            Број 4, 15. октобар 2014. 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ: ПОВОЉНИЈИ  УСЛОВИ ЗА ТРГОВИНСКА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА 

Дужи рокови отплате: период отплате инвестиционих кредита је продужен са 1+4 на 2+8 година, док је период отплате кредита за 
обртна средства продужен са 1+2 на 1+4 године. 
Ниже каматне стопе: каматне стопе су за инвестиционе и ТОС кредите 2% или 3% (док је помоћ поплављеним подручијима 1,5%), 
док су каматне стопе за краткорочне кредите умањене са 3% на 2,5%. детаљније 

УБРЗАВА СЕ СТЕЧАЈНИ ПОСТУПАК  

Чланови Одбора поверилаца  су дужни да у року од осам дана од дана избора стечајном судији доставе своју контакт адресу, 
телефон и адресу електронске поште. Ако председник Одбора поверилаца у року од 15 дана од дана добијања предлога више од 
половине чланова одбора не закаже седницу Одбора поверилаца, предлагачи могу да закажу седницу Одбора поверилаца и 
предложе дневни ред.  детаљније 

ЗА ПРОПУСТ ЗАКОНСКИХ РАДЊИ, САНКЦИЈЕ ПОРЕСКОГ ОРГАНА 

 

Најаве: 
 
16 - 18. октобар 2014. ТРЕНИНГ: КРЕИРАЊЕ EXCEL DASHBOARD-A 
17. октобар 2014. СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ 
17. октобар 2014. РАДИОНИЦА: НОВИНЕ У ЗАКОНУ О ПРЕКРШАЈИМА 
17. oктобар 2014.  ПОСЛОВНО-СТРУЧНИ СКУП: КВАЛИТЕТ СОФТВЕРА   
21. oктобар 2014. ИНФО СЕСИЈА - НОВИ ЕУ ПРОГРАМИ 2014-2020 И МОГУЋНОСТИ ЗА ПРИВРЕДУ У 2014. ГОДИНИ 
22. октобар 2014. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА РАСТА КОМПАНИЈЕ И ОСТВАРИВАЊЕ УСПЕШНЕ САРАДЊЕ СА  PRIVATE EQUITY FONDOM 

22 - 24. октобар 2014. КУРС: УВОД У АНДРОИД ПРОГРАМИРАЊЕ  

22. октобар 2014.  СЕМИНАР: ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ  

22. октобар 2014. СЛАП ИС - БАЗА ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА СЕКТОР ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

28 - 29. октобар 2014. ОБУКА - ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА КОНКУРСЕ ЕУ ФОНДОВА СА ФОКУСОМ НА НОВИ ЕУ ПРОГРАМ HORIZON 2020 
30. октобар 2014.  СЕМИНАР: ОБРАДА И ЗАШТИТА ПОДАТАКА – НОРМАТИВНИ И БЕЗБЕДНОСНО – ТЕХНОЛОШКИ АСПЕКТИ 
30. октобар 2014.   ИЗРАДА МАПА УМА ПРИМЕНОМ БЕСПЛАТНИХ  АЛАТА ОТВОРЕНОГ КОДА 
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Уколико обвезници у пореском  поступку и другим поступцима који су сада уређени у ЗПППА и другим пореским законима пропусте 
неку од радњи која је прописана законом могу да се суоче са санкцијама пореског  органа, тј. против њих се води порески -
прекршајни поступак, што за последицу има изрицање не мале новчане казне.  
Како би се избегле ове непријатности, Привредна комора Београда имала је за циљ да своје чланове упозна са новинама које су 
наступиле изменама и допунама ЗПППА,  као и процедурама које спроводи порески орган  у пореском и другим постуцима.  
детаљније 
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