
 

АГЕНДА РЕГИОНАЛНОГ САЈМА ПРИВРЕДЕ – 2017. ГОД. 

Четвртак – 05. октобар 2017. године 

11:00 часова 

Свечано отварање 11. Регионалног сајма привреде 

 

12:30 часова 

„ДРЖАВНА ПОМОЋ – АКТУЕЛНИ ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ ММСПП“ 

 

1. “Државна помоћ намењена ММСПП – Програми подршке “ 

- мр Слободанка Џиновић-Којић, самостални саветник Центра за привредна 

питања ПКС 

2. “Јавни позив за доделу бесповратних срeдстава у оквиру Програма 

подстицаја развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама у 

привреди “  

– Тања Мијајловић, Регионална развојна  агенција  Срем 

3. “ Актуелни програми Развојног фонда Војводине “ 

- представник Развојног фонда Војводине 

4. “  НСЗ - Подстицаји предузетницима за ново запошљавање” 

- представник Националне службе за запошљавање Сремска Митровица 

 

14:00 часова 

 Презентација „Израда бизис плана у пољопривреди – у свим областима 

              пољопривредне производње“ 

- Проф. др Јонел Субић – директор Института за економику пољопривреде, 

Београд 

- Марко Јелочник - Институт за економику пољопривреде, Београд 

 

Презентација „Примена нових технологија у пољопривреди“  

- Проф. Александар Родић – Институт Михајло Пупин, Београд 

 

15:30 часова  

 Презентација "Здравље – енергија - екологија"  

- Мирјана Домоњи - председница Eколошког покрета oпштине Стара 

Пазова 

- Драгомир Леонтић - директор PXD система, Београд  

- Милан Рогуља - председник Удружења за борбу против штетних зрачења, 

Београд 

   

 



 

Петак – 06. октобар 2017. године 

10:00 часова 

 Презентација „Имплементација дуалног образовања у Србији“ 

- Ана Стојановић - Руководилац центра за дуално образовање ПКС 

 

11:00 – 13:00 часова 

Сајам запошљавања  

13:00 часова 

 Презентација „Сви добијају када сива економија губи“ 

- Иван Радак – Налед, саветник са односе са јавношћу 

- Владан Танасић – Министарство за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања РС, Начелник Одељења  инсп. рада у Ср. Митровици 

- Томислав Стајић – Веће савеза самосталних синдиката Војводине, 

секретар Већа 

 

13:30 – 14:30 часова  

22. Форум комора Економске регије у сливу реке Саве ‚‚ЕРУСРС‚‚ 

(Место одржавања: Општина Стара Пазова, Светосавска бр. 11, Стара 

Пазова (сала 28, I спрат))  

15:00 – 15:30 часова  

 Извлачење наградне игре за посетиоце Сајма – штанд Print Point d.o.o. i 

              Frigo Meccanic 

 (Награда: фото тапет и клима) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сајам је за посетиоце отворен у периоду од 10 до 19 часова 

*Агенда је подложна променама 


