
 
 
 
 
 
 
 

АГЕНДА 
Инфо дан за мала и средња предузећа 

 
Привредна комора Србије, Теразије 23 

Велика сала на II спрату 
петак, 27. фебруар 2009. године 

 
 
 
09:30 – 10:00  Регистрација 
 
10:00 – 10:15  Поздравни говор 
   Милан Лаловић, потпредседник 

Привредна комора Србије 
 
 
 

ПАНЕЛ "ФИНАНСИРАЊЕ ИНОВАТИВНИХ МАЛИХ И СРЕДЊИХ 
ПРЕДУЗЕЋА У СРБИЈИ" 

 
10:15 – 10:45 Подршка Министарства економије и регионалног развоја у 

финансирању иновативних малих и средњих предузећа 
  Игор Бркановић, помоћник министра 
  Министарство економије и регионалног развоја 
 
10:45 – 11:15 Учешће Србије у Седмом оквирном програму ЕУ и значај овог 

програма за сектор малих и средњих предузећа 
  проф. др Виктор Недовић, помоћник министра 
  Министарство за науку и технолошки развој 
 
11:15 – 11:45  Подршка малим и средњим предузећима кроз Закон о иновационој 

делатности 
  др Радосав Церовић, помоћник министра 
  Министарство за науку и технолошки развој 
 
11:45 – 12:30 Дискусија 
 
 
 
12:30 – 13:00 Пауза за кафу – Конференција за штампу 
 
 
 
   
 
 
 
 



   
 
 
 
   
 
 
 
  ПАНЕЛ "УЧЕШЋЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА У 

МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА" 
 
13:00 – 13:15 Могућности учешћа малих и средњих предузећа у Седмом оквирном 

програму 
  мр Светлана Богдановић, национална контакт особа за МСП 
  Министарство за науку и технолошки развој 
 
13:15 – 13:30 Могућности учешћа малих и средњих предузећа у програмима 

ЕУРЕКА/Еуростарс 
  мр Снежана Омић, саветник 
  Министарство за науку и технолошки развој 
 
13:30 – 13:45  Представљање пројекта Еуро инфо иновационо-релејног центра 
  Горан Џафић, директор 
  Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа и 

предузетништва 
 
13:45 – 14:00 Пример како пројекат ЕУ може подржати српска иновативна мала и 

средња предузећа  
  Стивен Бетстон, ЕПИ консултант за политику иновативности 
  ЕПИ – Пројекат Техничке подршке политици предузетништва и 

иновацијама  
 
14:00 – 14:15 Трансфер технологије и знања из научно-истраживачких 

организација у мала и средња предузећа 
проф. др Небојша Ромчевић 
Кристал Инфиз 

 
14:15 – 14:30  Активности Консултативног бироа за међународне пројекте као 

подршка у изради предлога пројеката за 7ОП  
 Јелена Колић, Консултативни биро за међународне пројекте 

Министарство за науку и технолошки развој 
 
14:30 – 14:45  Улога коморског система у процесу европских интеграција - 

Активности Бироа за сарадњу са ЕУ ПКС  
 Кристина Ђурић, координатор Бироа за сарадњу са ЕУ 

Привредна комора Србије 
 
14:45 – 15:30 Дискусија 
 
 
 
 
 
 


