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Пословни сусрети у Прагу
ПКС је предводила привредну делегацију од 27 чланова из Србије на пословним
сусретима српских и чешких привредника у Привредној комори Чешке у Прагу

У оквиру пројекта „Управљање пројектима и друштвено одговорно пословање малих и средњих
привредних друштва", финансираног од стране Развојне сарадње Републике Чешке, програм
"Подршка трговини", Привредна комора Чешке и Привредна комора Србије организовали су
„Пословне сусрете српских и чешких привредника“ од 04. до 08. новембра у Прагу.
Предлагачи пројекта су Привредна комора Србије и ПК Чешке, у сарадњи са РПК Зрањанин,
Министарством спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Србије и Факултетом
организационих наука.
Привредна комора Србије на пословним сусретима у Прагу предводила је 27 чланова српске
делегације - 7 представника партнерских организација и 20 српских привредника: „Чикош
штампа“ Суботица, „Војводина метал кластер“, Темерин, „Eskimo S Produkt“, Инђија „Рибњак
Ечка“, Зрењанин, „Општа Болница Зрењанин“, „Yu Team Software“, Зрењанин, Локална
самоуправа Житиште, „Институт Гоша“, Београд, Привредна комора Зелена Србија, Београд,
„Green Eco Planet“, Београд, „Aurora green“, Београд, „Пештерац“, Београд, „Znam CO“, Београд,
„Malina-Impex“, Ваљево, „Станојевић“, Ваљево, „ГАНИ“, Лозницa, „Пилот“, Голубац, „Високи
вакуум“, Крњево, „S.C.S ПЛУС“ Књажевац, „Слободна зона Пирот“, Пирот.
У пленарном делу пословних сусрета, одржан је семинар посвећен упознавању учесника са
привредним амбијентима Чешке и Србије, након чега су одржани билатерални пословни сусрети
у циљу успостављања контаката и унапређења пословне сарадње.
У уводном обраћању скупу су се обратили Јозеф Цилек, потпредседник ПК Чешке, Сватоплук
Чех, из Министарства индустрије и трговине Чешке и Станка Радан, начелник Одељења за
билатералну економску сарадњу, Министарство спољне и унутрашње трговине и
телекомуникација. Најављено је одржавање седмог заседања Мешовитог комитета за економску
сарадњу Србије и Чешке у децембру 2013. године.
Вера Вељановски, пројект менаџер у ПКС истакла је да је успешно реализована Студијска
посета српских пројектних менаџера Чешкој привредној комори током августа, као и тродневни
специјалистички семинар „Управљање пројектима и друштвено одговорно пословање МСПД“, у
октобру, у РПК Зрењанин који је похађало 70 учесника. Полазници семинара били су
представници коморског система Србије, владиних организација, градске и општинске управе,
канцеларије за ЛЕР, НВО, организација цивилног друштва, образовних институција,
здравствених установа, јавних предузећа, синдиката, удружења предузетника и малих и средњих
привредних друштва. Пословни сусрети у Прагу представљају завршни догађај пројекта који
пружа могућности за директне пословне разговоре српских и чешких привредника о развоју и

унапређењу пословне сарадње. У промоцији економских односа две земље значајно место има
сарадња њених привредних комора која је не само комплементарна са сарадњом коју остварују
владе и њихова министарства, већ по много чему и иновативна. Коморе једине имају сталан
директан контакт са предузећима и на тај начин представљају сабирни центар нових пословних
идеја и предлога са којима упознају своје владе и министарства.
О изазовима и пословним односима између Чешке и Србије говорили су Мартин Поспишил,
директор Европског одељења Министарства индустрије и трговине Чешке и Милија Марковић,
комерцијални саветник Амбасаде Србије у Чешкој.
Значај друштвено одговорно пословања за МСПД представили су професор Економског
факултета у Прагу и Љиљана Вукосављевић са Факултета организационих наука Универзитета у
Београду. Сања Бунић из Привредне коморе Србије презентовала је улогу Привредне коморе
Србије у промоцији друштвено одговорног пословања.
Пројектни партнери посетили су Амбасаду Србије у Чешкој и током састанка са Мајом Митовић,
амбасадорком и Милијом Марковићем, саветником за економске послове, сумирали су резултате
досадашње пројектне и привредне сарадње са комором Чешке и разговарали о могућностима
унапређења будућих активности. Истакнуто је да је ово је четврти пројекат који ПКС реализује са
Чешком привредном комором.

