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Државно‐привредна делегација Србије учествовала 
је на Српско‐казахстанском пословном форуму који 
је одржан 15. новембра 2016. у Астани, Казахстан у 
организацији Привредне коморе Србије, казахста‐
нске Националне агенције и пословне асоцијације 
Казнекс инвест. 

Форум је окупио представнике више од 200 српских 
и казахстанских компанија из различитих привре‐
дних сектора са циљем да се размотре могућности 
унапређења билатералне економске сарадње Срби‐

новембар—децембар 2016.   
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је и Казахстана, као и склапања пословних аранжма‐
на привредника две земље. Након пленарног саста‐
нка одржани су и билатерални разговори привре‐
дника. 
Српску делегацију предводио је премијер Владе РС 
Александар Вучић, уз министра привреде Горана 
Кнежевића и председника ПКС Марка Чадежа. Др 
Драган Костић, председник РПК Ниш обавио је 
састанке са представницима казахстанске привреде 
у циљу успостављања даље сарадње казахстанских 
фирми са привредницима на подручју РПК Ниш. 

ПОСЛОВНИ ФОРУМ У КАЗАХСТАНУ  

НОВЕМБАР 2016—АКТИВНОСТИ РПК НИШ 

ОДРЖАНИ II ФОРУМ НАПРЕДНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И VII ИKТ ФОРУМ 
РПК НИШ  
У Официрском дому у Нишу 15. и 16. новембра 
2016. одржан је други по реду Форум напредних те‐
хнологија и седми ИKТ Форум РПК Ниш, традицио‐

нално бијенално окупљање упосленика у домену 
информационо комуникационих технологија у орга‐

низацији Удружења за ИКТ РПК Ниш, први пут одржа‐
но 2004. године. 

Форум напредних технологија – Потенцијали Града 
Ниша представља почетак реализације идеје мапира‐
ња Ниша као центра напредних технологија. Идеја 
организатора Форума је да окупи све активне стејкхо‐
лдере на пољу напредних технологија у области при‐
вреде, науке и образовања и да Ниш, као центар који 
располаже врхунским капацитетима на пољу еле‐
ктронике, машинства и информационо‐комуникацио‐
них технологија, представи надлежним министарст‐
вима, истраживачко‐развојним и донаторским инсти‐
туцијама и дипломатској заједници. О важности и 
неопходности организовања форума говори и чиње‐
ница да су иза њега стали Град Ниш и суорганизатори 
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Регионална привредна комора Ниш, Електронски факултет 
Универзитета у Нишу, Национална служба за запошљавање и 
Нишки кластер напредних технологија NiCAT. 

Поред компаније Телеком Србија партнери у реализацији фо‐
рума су и око тридесет фирми и институција. Главно обележје 
рада на реализацији форума јесте постигнута синергија и са‐
гласност свих учесника око дефинисаних циљева и препозна‐
вање потребе организације Форума и даљег, константног рада 
на мапирању Града Ниша као центра напредних технологија. 

На пет панела организованих у току два дана Форума и мно‐
штву паралелних дешавања учествовало је 25 панелиста и око 
250 учесника, уз представљање 30 компанија из области еле‐
ктронике, машинства и ИТ‐а, 16 образовно научних институци‐
ја и 7 институција за подршку. Посетиоци Форума били су пре‐
дставници ресорних министарстава, релевантних државних 
агенција, донатори, економски представници амбасада у 
Србији, представници научних и образовних институција и 
привреде Ниша и Нишког региона, као и главног партнера Фо‐
рума напредних технологија, компаније Телеком Србија. 

Првог дана Форума одржана су три панела (Ниш град напре‐
дних технологија, потенцијали града Ниша, ИТ трендови, 
Искористимо шансу) и две презентације (Утицај дигиталне 
трансформације на функционисање града и Телеком посло‐

вна решења). На крају првог дана успешно су организовани и 
B2B састанци привреде, образовних институција и осталих заи‐
нтересованих организација, а након тога за све учеснике форума 
и госте приређен је пословни коктел.  

Други дан је почео свечаним отварањем Сајма запошљавања и 
професионалне оријентације, а након тога су подељене награде 
најуспешнијима у четири категорије (за највећи допринос у ра‐
звоју ИКТ сектора у региону ‐ проф.др Братислав Миловановић, 
за најуспешнију ИКТ компанију у региону ‐ Webelinx Ниш, најбо‐
љем студентском раду из ИКТ области ‐ Иван Стошић, и најбо‐
љем младом предузетничком тиму ‐ ErgoBook). Након тога су 
уследила и два преостала панела (Примери успеха у три секто‐
ра ‐ три успешне нишке приче и Образовање и наука као покре‐
тач ка будућности), презентација Информационе технологије 
и иновације ‐ Технологије сигурних трансфера, као и округли сто 
Потенцијали образовања у области ИКТ. 

Организатори, учесници и посетиоци другог Форума напредних 
технологија и седмог ИKТ Форума (представници образовних, на‐
учно‐истраживачких и иновационих организација, малих и сре‐
дњих предузећа, невладиних удружења и локалне самоуправе) 
су задовољни постигнутим и инсистирају на континуираним ак‐
тивностима које би у наредним годинама имале за циљ презе‐
нтовање Града Ниша као центра напредних технологија на бази 
постојећих институционалних и производних ресурса предста‐
вницима надлежних министарстава, истраживачко‐развојних 
институција, донаторске и дипломатске заједнице итд. и успоста‐
вљање традиционалног скупа који ће се одржавати сваке године 
и бити директно усмерен на перманентно праћење и приказива‐
ње резултата ИКТ сектора Нишког региона. 

http://www.rpknis.rs 
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Најбољи доказ обостраног интереса привреда да се повезују и 
више сарађују јесте око 250 билатералних састанака које су на‐
ши привредници имали током дана и на којима су представи‐
ли своју понуду, извозни и инвестициони потенцијал, као и ко‐
нкретне пројекте за сарадњу, рекао је Марко Чадеж, предсе‐
дник ПКС на Пословном форуму Србија ‐ Мађарска одржаном 
21. новембра 2016. у Нишу, у организацији Привредне коморе 
Србије и Националне трговинске куће Мађарске, коме су при‐
суствовали премијери Александар Вучић и Виктор Орбан. 

Председник ПКС Марко Чадеж изјавио је да је пословни форум 
Србија ‐ Мађарска, на коме је учествовало око 170 мађарских и 
српских компанија, у присуству председника владе две земље, 
окупио до сада највећи број учесника. Међу учесницима скупа 
су биле велике компаније, али и значајан број МСП из готово 
свих сектора привређивања као што су сектори агробизниса, 
грађевинарства, машински сектор, производња намештаја, 
информационо‐комуникационе технологије. 

Најбољи доказ обостраног интереса наших привреда да се по‐
везују и више сарађују јесте око 250 билатералних састанака 
које су наши привредници имали током дана и на којима су је‐
дни другима представили своју понуду, извозне и инвестицио‐
не потенцијале и конкретне пројекте за сарадњу, рекао је Ча‐
деж, нагласивши да је Мађарска за српску привреду важан 
економски партнер, међу првих десет спољнотрговинских пар‐
тнера и да је робна размена две земље већ три године за ре‐
дом већа од милијарду евра. 

Премијер Србије Александар Вучић истакао је да политички 
односи као предуслов добре економске сарадње Србије и Ма‐
ђарске никад нису били бољи и да то отвара велике могућно‐

сти економске сарадње у свим областима. Вучић је истакао да 
је Србија направила највећи скок на Дуинг бизнис листи 
Светске банке у претходне две године, са 91. на 47. место и да 
је тиме знатно побољшана пословна клима. Привредни раст 

је, како наводи, у првих девет месеци износио 2,8 %, а на кра‐
ју године ће можда бити и 2,9 %. Србија ће у 2017. имати при‐
вредни раст од најмање 3,5 одсто, уз очекивање да део раста 
буде остварен и захваљујући већој потрошњи. Премијер 
Србије је мађарским инвеститорима поручио да Србија нуди 
добро обучену и квалитетну радну снагу. Држава нуди веома 
добре подстицајне мере за било који посао ко хоће да покре‐
не. Можемо боље услове да понудимо него било која друга 
земља. Када добијете понуду у било којој другој земљи у ре‐
гиону, од нас ћете добити најмање пет одсто бољу понуду, по‐
ручио је Вучић, нагласивши да Србија такође нуди субвенције 
по радном месту, заједничку изградњу инфраструктурних 
објеката, производних хала, приступних путева. 

Премијер Мађарске Виктор Орбан саопштио је да Мађарска 
жели да учествује у привредном узлету Србије и да има на ра‐
сполагању 61 милион евра за пружање подршке мађарским и 
српским инвеститорима и навео да је мађарска Ексим банка 
отворила кредитну линију од око 61 милион евра за подршку 
развоју извозног капацитета фирмама које су заинтересоване 

за привредну сарадњу две земље. Орбан је додао да је на се‐
дници Влада две земље замолио премијера Србије Вучића да 
потенцијалне инвеститоре из наше земље пошаље у Мађа‐
рску јер, како је констатовао, можда је та држава имала бољу 
економску ситуацију претходних десет година, али то не зна‐
чи да ће увек бити тако. Волели бисмо када би та равнотежа  

НОВИ КОРАК У ЈАЧАЊУ ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА ПРИВРЕДНИКА СРБИЈЕ И 
МАЂАРСКЕ 

НОВЕМБАР 2016—У НИШУ ОДРЖАН ПОСЛОВНИ ФОРУМ СРБИЈА ‐ МАЂАРСКА  Регионална привредна ком
ора Н
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карактерисала односе Мађарске и Србије, када не бисмо у 
Србију долазили само као инвеститори, већ и када би Срби до‐
лазили у нашу земљу да инвестирају, рекао је Орбан. 

Према подацима Републичког завода за статистику, укупна спо‐
љнотрговинска робна размена Србије и Мађарске је прошле го‐
дине износила 1,1 милијарду евра, што је за око 50 милиона 
евра више него у 2014, односно 4,9 %. У првих 8 месеци 2016, 
према подацима Министарства привреде, трговинска размена 
две земље повећана је за пет одсто у односу на исти прошлого‐
дишњи период, а томе је допринело отварање мађарских трго‐
винских представништава. Укупан робни извоз у Мађарску у 
2015. износио је 320,9 милиона евра и представљао је 2,7 % уку‐
пног извоза Србије, показују подаци РЗС. Водећи извозни прои‐
зводи Србије у Мађарску у 2016. су електрична енергија и опре‐
ма за дистрибуцију струје, ђубрива, клипни мотори, шећер, ма‐
слац и мед, приколице и полуприколице, хартија и картон. 
Србија је из Мађарске током ове године највише увезла уље од 
нафте и минерале, путничке аутомобиле, лекове, хартије, кар‐
тон и угаљ. 

http://www.rpknis.rs 

ОДРЖАН СЕМИНАР РАЧУНОВОДСТВЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗАЛИХА, ОБРАЧУН 
ПРОИЗВОДЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА У РАЗЛИЧИТИМ ОБЛИЦИМА 
ПРОИЗВОДЊЕ 

НОВЕМБАР 2016—СТРУЧНЕ ЕДУКАЦИЈЕ У РПК НИШ 

РПК Ниш имала је задовољство да у уторак, 22. новембра 2016. 
буде домаћин великом броју представника заинтересоване 
стручне јавности који су се одазвали позиву на једнодневни, 
бесплатни промотивни семинар/пословни тренинг са темом 
Рачуноводствено евидентирање залиха, обрачун производње и 

утврђивање 
цене кошта‐
ња у разли‐
читим обли‐
цима прои‐
зводње. 
Овај семинар 
организован 
је у сарадњи 
са Савезом 
рачуновођа и 
ревизора 
Србије и При‐

вредном комором Србије, на основу постојећег Споразума о 
сарадњи ове две институције, закљученог 1. 11.2016. Ова изузе‐
тно посећена едукација је превасходно била намењена свим 
правним лицима која рукују залихама, баве се услужним дела‐
тностима, производњом, трговином и рачуновођама који воде 
пословне књиге. Предавач, гђа Снежана Митровић, виши саве‐
тник и предавач у Савезу рачуновођа и ревизора Србије, позаба‐
вила се следећим темама: 
▫ Рачуноводствено евидентирање залиха у складу са МСФИ и 

Правилником о контном оквиру и рачуноводствене политике 
▫ Обрачун залиха недовршене производње и готових произво‐

да: практични приказ евидентирања производње у књигово‐
дству трошкова у различитим облицима производње и утвр‐
ђивање цене коштања у масовној, серијској и производњи по 
радном налогу 

▫ Попис залиха, рачуноводствено евидентирање у књигово‐
дству трошкова пољопривредне производње, обртног стада и 
основног стада. 

ПУТ ДО УСПЕХА НА ЖЕНСКИ НАЧИН 

НОВЕМБАР 2016—У РПК НИШ ОБЕЛЕЖЕНА ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ПРЕДУЗЕТНИШТВА  

У циљу промоције предузетништва и подршке развоја МСП, а у 
оквиру Европске недеље предузетништва ‐ SME Week, Центар 
за женско предузетништво Теодора и Координациони одбор за 
женско предузетништво РПК Ниш и Удружење пословних жена 
Ниш организовали су пословни скуп Пут до успеха ‐ жене у би‐
знису, одржан у среду, 23. новембра 2016. у РПК Ниш. 
Европска Комисија организује од 2009. промотивну кампању 
SME Week (Европска недеља малих и средњих предузећа) која 
наставља са реализацијом и у 2016. години. Европска недеља 
малих и средњих предузећа, која се одржава у 37 земаља, је 
промоција предузетништва кроз организацију различитих дога‐
ђаја са циљем да се промовише предузетништво, као и да ин‐
формише предузетнике о институцијама које пружају подршку 

развоја преду‐
зетништва на 
европском, 
националном 
и локалном 
нивоу. 
У панел делу 
скупа прису‐
тнима су се 
обратили Ве‐
сна Јевтовић, 
предузетница, 
председница  
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У поступку израде Уредбе о грађевинским производима, При‐
вредна комора Србије у сарадњи са  Министарством грађеви‐
нарства, саобраћаја и инфраструктуре РС организује предста‐
вљање нацрта Уредбе. У оквиру тога, РПК Ниш била је у четвр‐
так, 24. новембра 2016, домаћин скупа у циљу представљања 
нацрта Уредбе о грађевинским производима представницима 
заинтересоване стручне јавности са нашег региона. 

У процесу креирања Уредбе од произвођача грађевинских 
производа очекује се информација о могућностима да у својој 
производњи почну са применом српских стандарда, којима су 
преузети хармонизовани европски стандарди.  
Битна је напомена да ће стандарди бити саставни део Уредбе, 
односно да ће њихова примена бити обавезна од поставље‐
ног рока који ће бити дефинисан за почетак примене поједи‐
начних стандарда. Такође, корисне су и информације од про‐
извођача који су своју производњу већ усагласили са захтеви‐
ма хармонизованих стандарда, посебно произвођача чији се 
производи већ пласирају на страним тржиштима и означавају 
се CE знаком. Закључено је да је заједнички циљ и твораца 
уредбе и представника заинтересоване стручне јавности да 
домаће компаније добију довољно времена да се прилагоде 
новим техничким захтевима. 

НЕОПХОДНО УСАГЛАШАВАЊЕ СТАНДАРДА ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОИЗВОДА СА 
ЕВРОПСКИМ 

НОВЕМБАР 2016—АКТИВНОСТИ У РПК НИШ 

Удруже‐
ња по‐
словних 
жена 
Ниш, 
Виолета 
Марја‐
новић, 
регио‐
нални 
дире‐
ктор 
Banca 
Intesa за 

пословање са физичким лицима, Маја Ђорђевић Младеновић, 
секретарка Центра за женско предузетништво Теодора и Коо‐
рдинационог одбора за женско предузетништво РПК Ниш, Аца 
Илић, НВО ЕНЕKА, национални донаторски програм ПОКРЕНИ 
СЕ ЗА ПОСАО, Мира Ђурђевић, Банкер радио, пројекат Крени и 
промени живот и представнице занатске радње Кики‐коре из 
Ниша, чија је власница Душица Тричковић, предузетница, ове 
године била кандидаткиња за годишњу награду УПЖ Србије 
Жена змај.  
По завршетку официјелног дела, сви учесници активно су се 
укључили у дискусију разменивши информације о актуелно‐
стима у свом пословању или раду у оквиру одређених удру‐
жења. 

У понедељак, 28. новембра 2016, РПК Ниш била је домаћин 
изузетно посећеног саветовања намењеног књиговођама и 
свим административним радницима који у свом делокругу ра‐
да неизоставно прате измене закона и прописа из сегмента 
књиговодства, пореза и прописа на тему Актуелне измене и 
прописи из 2016. и припрема завршног рачуна, реализованог у 
сарадњи са САОП доо Нови Сад. 
На скупу су обрађене теме: ПДВ, порез на добит, Закон о поре‐
зу на доходак грађана, обрачун накнаде зараде за боловање, 
субвенције за новозапослене, припреме за завршни рачун, но‐
ве здравствене књижице, обавеза регистровња база података у 
Централном регисту повереника и електронско књиговодство ‐ 
нова ера пословања. 
Предавачи на саветовању били су Невена Петковић, саветник 
из области рачуноводства, ФинКОХелп, Драгана Марић, само‐
стални књиговођа и оснивач највеће неформалне заједнице 
књиговођа у Србији и Дарко Стојановић, консултант за инфо‐

рмационе технологије у књиговодству, Саоп доо. По заврше‐
тку радног дела овог за све учеснике бесплатног саветовања, 
присутни су добили прилику да поставе питања, размене иску‐
ства и добију савет о решењу проблема из неке од предава‐
њем обрађених области. 

ОДРЖАНО САВЕТОВАЊЕ О АКТУЕЛНИМ ИЗМЕНАМА И ПРОПИСИМА ИЗ 2016. 
И ПРИПРЕМИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 

НОВЕМБАР 2016—СТРУЧНЕ ЕДУКАЦИЈЕ У РПК НИШ 
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У организаци‐
ји Центра за 
женско пре‐
дузетништво 
Регионалне 
привредне 
коморе Кру‐
шевац, у сре‐
ду, 30. нове‐
мбра 2016. у 
Великој сали 
РПК Крушевац 
одржана је 

конференција женског предузетништва Јака и успешна, пово‐
дом обележавања петогодишњице постојања и рада овог це‐

нтра. У присуству великог броја званица, предузетница, пре‐
дставника локалне самоуправе, невладиног сектора и пре‐
дставница координационих одбора и центара за женско пре‐
дузетништво коморског система Србије, кроз панел дискусију 
своје активности и актуелне теме представиле су Милица Па‐
вић, самостални саветник у Служби за мала и средња привре‐
дна друштва ПКС, Маја Стошковић, руководилац Центра за 
развој предузетништва Привредне коморе Београд, Ивана Зе‐
љковић, Клуб првих жена, Горана Танасковић, руководилац 
Организационе јединице Чачак, РПК Краљево, Маја Ђорђевић 
Младеновић, секретарка Центра за женско предузетништво 
Теодора и Координационог одбора за женско предузетништво 
РПК Ниш, Марија Николић, УПЖ Србије и Светлана Миљковић, 
власница и деректорка фирме Sweet Home, Брус. 

У КРУШЕВЦУ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

НОВЕМБАР 2016—ЖЕНЕ У БИЗНИСУ 

У уторак, 29. новембра 2016, Регионална привредна комора 
Ниш била је домаћин новог састанка пројектног тима пројекта 
Техничка академија, са темом образовања одраслих, односно 

организација обука кадрова ради њиховог оспособљавања за 
рад у аутомобилској индустрији. 
Ова едукација је кључна активност пројекта Техничка акаде‐
мија, који  су припремили и реализују BFI (аустријски Институт 
за струковно образовање одраслих), L&R Social Research – 
Институт за друштвена истраживања из Беча и Установа за 
образовање одраслих Callidus из Хрватске. Пројектном тиму су 
се прикључиле и Привредна комора Србије и Привредна ко‐
мора Аустрије. Састанку су, поред реализатора пројекта, при‐
суствовали представници компанија са Нишког региона које 
послују у домену аутоиндустрије, као и представници Нацио‐
налне службе за запошљавање, филијала Ниш. Кроз дискусију 
свих учесника дошло се до конструктивних закључака који ће 
бити смерница у даљој реализацији пројекта. 

У организацији Регионалне привредне коморе Ниш, српска 
привредна делегација учествовала је на десетој недељи еконо‐
мских лидера Медитерана MedaWeek 2016, која се одржала у 
Барселони у периоду од 30. новембра до 2. децембра 2016. и 
представља значајну платформу за промоцију економских 
интеграција Медитерана и евро‐медитеранских удружења. 
Делегацију Србије уз ЊЕ Амбасадора Србије у Мадриду г.Данка 
Прокића чине др Драган Костић, председник РПК Ниш и пре‐
дседник групације слободних зона и царинских складишта При‐
вредне коморе Србије, г. Небојша Богдановић, потпредседник 
РПК Ниш, г. Pierluigi Ghione, Grammer Алексинац, председник 
Клуба инвеститора РПК Ниш, г.Милан Ристић, директор Управе 
за слободне зоне саи саветником г.Видаком Томићем, мр Вла‐
дан Васић, градоначелник Пирота, г.Александар Ћирић, помо‐

ћник градо‐
начелника 
Пирота, 
г.Драган 
Ћирић,          
D‐Company 
Бабушница и 
г.Александар 
Симоновић, 
руководилац 
сектора 
маркетинга 
Слободне 
зоне Пирот. 

РПК НИШ НА НЕДЕЉИ ЕКОНОМСКИХ ЛИДЕРА МЕДИТЕРАНА MEDAWEEK 2016 

НОВЕМБАР 2016—МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Регионална привредна ком
ора Н

иш

ОДРЖАН ЈОШ ЈЕДАН У НИЗУ САСТАНАКА ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ПРОЈЕКТА 
ТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА 

НОВЕМБАР 2016—ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ У РПК НИШ 
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВИХ ПРАВИЛНИКА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ 
ЛИФТОВА И БЕЗБЕДНОСТИ ПРОИЗВОДА НАМЕЊЕНИХ ЗА УПОТРЕБУ 
У ПОТЕНЦИЈАЛНО ЕКСПЛОЗИВНИМ АТМОСФЕРАМА 

Време:  уторак, 13. децембар 2016, 11.00—14.00h 

Место:  Регионална привредна комора Ниш, Мала сала (I спрат), Добричка 2, Ниш 

Министарство привреде републике Србије и Програм ЕУ за Србију ИПА Јачање капацитета националног 
система инфраструктуре квалитета и тела за оцењивање усаглашености производа у Србији, уз по‐
дршку Привредне коморе Србије, организује представљање нових правилника из области безбедности ли‐
фтова и безбедности производа намењених за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама.  

На представљању ће говорити: 

▫     Мартин Рајсер, експерт твининг пројекта 

▫     Миле Митровић, руководилац групе, Сектор за инфраструктуру квалитета, Министарство привреде 

▫     Александар Драгићевић, саветник, Сектор за инфраструктуру квалитета, Министарство привреде. 
Своје присуство можете потврдити најкасније до 12. децембра 2016. гђи Драгани Раденковић, 
dragana.radenkovic@rpknis.rs. 

НАЈАВА ДОГАЂАЈА 

 
Инфоком сте добили уколико сте се регистровали на веб сајту 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 

Током MedaWeek‐а представнике срске привредне 
делегације је примио и председник Привредне комо‐

ре Барселоне г.Мигел Валас коме је др Костић пре‐
дао писане поздраве председника ПКС, г.Марка Ча‐
дежа. На састанку се разговарало о актуелној привре‐
дној ситуацији а поредили су се и економски показа‐
тељи наших региона. Договорена је размена привре‐
дних делегација региона у наредној години како би 
се привредници упознали са могућностима за пове‐
ћање сарадње. 
Као један од посебних догађаја на МедаWеек‐у одр‐
жана је и друга конференција Слободне трговинске и 
Специјалне економске зоне као и заседање Управног 
одбора Светске организације слободних зона FEMO‐
ZA, на коме се разговарало о потенцијалима за развој 
слободних зона у наредном периоду у Европи и 
свету. 


