
Поштовани,

са изузетним задовољством позивамо Вас да учествујете у раду Пролећног пословног форума који
организује Универзитет “Сингидунум", Пословни факултет Ваљево и Институт за одрживи развој
Пословног факултета Ваљево са Пословним инкубатором за почетничко предузетништво жена и
младих.

Основна тема је “ПОСЛОВНИ ТРЕНДОВИ, ПРЕДУЗЕТНИЦИ, ИНОВАЦИЈЕ”

"Да ли је могућ пословни успех у Србији? Како?"

Пролећни пословни форум биће одржан 17. марта, 2016. године, у Сали Пословног факултета
Ваљево, Ул. Железничка, 5 са почетком у 12,00 сати.

Пролећни пословни форум окупиће пословне људе, менаџере, предузетнике, успешне појединце из
области финансија, продаје, маркетинга, едукације, пословног саветовања са циљем проналажења
карактеристика и детерминанти битних и одлучујућих за успех у пословању.

Суочавајући се са бројним изазовима у пословању, од технолошког напретка, глобализације, до
утицаја рецесије, предузетници су под континуираним притиском у изналажењу нових решења и
развијања пословања.

Пословни форум биће прилика за динамичну дискусију са јединственим циљем - долазак до нових
сазнања и практичних пословних решења.

Циљ Форума је подстицај ширег сагледавања конкретних стања и потенцијалних могућности у којима
се налазимо, како би се могла стећи боља слика функционисања бизниса. Јасним примерима биће
презентовано у којим условима данас послују предузетници, првенствено у ком правном оквиру, као
и да ли је предузетништво данас на нивоу града и ширег окружења нужда или шанса.

Користи Форума: Након Форума учесници ће бити богатији за квалитетна знања и информације које
већ сутра могу применити у свом пословању ( какав је правни оквир предузетника, у ком смеру треба
усмерити развој, управљање, инвестирање, како успешно управљати финансијама, који су
најефикаснији начини изласка на тржиште, како постати успешан применом нових технологија и у
ком сектору, како се развијати у новом дигиталном добу).

Конкретне препоруке - циљеви:

1.Одредити позицију, правни оквир индивидуалних предузетника;

2.Примерима показати како привредни субјекти могу успешно пословати;



3.Из праксе у окружењу препознати добре моделе подршке предузетништву, пре свега кроз утицај
иновативних инструмената и облика подршке (пословни инкубатори);

4.Разменом мишљења стећи ширу слику о функционисању бизниса у окружењу;

5.Сазнати којим пословним моделим и приступом финансијама, финансијским пословима, се може
допринети побољшању стратегије пословања;

6.Коначно-побољшати укупно сазнање и информисаност о пословним могућностима/ограничењима
и након тога омогућити примену неких од решења.

Методе рада: Отвотрен, интерактиван и динамичан разговор, језгровита и јасна презентација,
размена искустава и могућност постављања питања.

Пословни форуим окупља:

-директоре и менаџере,

-директоре сектора,

-мале и средње предузетнике,

-вође тимова и пројеката,

-руководиоце финансија и маркетинга, правног сектора

-младе људе са амбицијом да постанупредузетници.

-академску заједницу.

ПРОГРАМ Пролећног форума биће реализован кроз три тематска целине и панел излагања, и то:

"ПРЕДУЗЕТНИК - ПРАВНИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА"

"ПОСЛОВАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ"

"ИНОВАТИВНА ПОДРШКА И ПОСЛОВНИ МОДЕЛИ"

Са уважавањем,

ПОСЛОВНИ ФАКУЛТЕТ ВАЉЕВО                                                        ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Оливера Николић, декан                                                                    Љубица Марковић, директор

Молимо вас да учешће пријавите на маил: ljmarkovic@singidunum.ac.rs Додатне информације: особа
за контакт-Љубици Марковић, дир. Института за одрживи развој ПФВ, тел. 064 821 66 13


