




26. ФЕБРУАР 2020.

Dve srpske kompanije Biosil doo iz Beograda i Bacillomix co iz Novog Sada predstavile su se 
na izložbi inovativnih kompanija u oblasti poljoprivredno prehrambene industrije na sajmu u 
provinciji Potenza u Italiji, koji se finansira kroz Innovagro projekat.

Na izložbi u provinciji Potenza pod pokroviteljstvom projekta Innovagro, pored malih i srednjih 
preduzeća iz partnerskih zemalja, izlagači su dve srpske kompanije Biosil doo iz Beograda  i 
Bacillomix co doo iz Novog Sada. Selekcija kompanija urađena je po već uspostavljenim 
kriterijumima na nivou celog projekta, po rečima Danice Mićanović eksperta na projektu za 
inovacije i transfer znanja u poljoprivredi.

Kompanija Biosil  doo bavi se organskom i konvecionalnom proizvodnjom, i predstaviće se sa 
Sokom od cvekle, proizvodom koji je razvijen  kroz postupak biofermentacije  na bazi patentirane 

Učešće mladih srpskih kompanija na sajmu u Italiji

Projekat Innovagro finansiran je Jadransko-jonskim programom i ima za cilj 
da podrži razvoj regionalnog inovacijskog sistema, podsticanje ekološki 
prihvatljivih poljoprivrednih praksi, razvoj inovacija u ovom regionu kroz 
usvajanje inicijativa za razvoj strategija na nivou partnerske zemlje i 
umrežavanje kompanija radi potencijalne saradnje.

ВЕСТИ









proizvodnjom i distribucijom mikrobioloških preparata na bazi svoje intelektualne svojine, sa 
čijom paletom proizvoda će učestvovati.

Provincija Potenza domaćin je 5. međunarodne izložbe Innovagro projekta sa ciljem identifikacije 
 primera najbolje prakse, radi širenja i implementacije. Naše kompanije imaju priliku da se 
predstave na navedenoj izložbi u okviru štanda projekta Innovagro nakon čega će biti održani 
bilateralni razgovori sa kompanijama iz Grčke, Italije, Slovenije i Albanije radi poslovne 
povezanosti. Drugog dana skupa održan je sastanak projektnih partnera,  radi usvajanja 
programa i realizacije završnih aktivnosti projekta, na kojem će učestvovati Aleksandar 
Bogunović rukovodilac projekta iz Srbije. 

ПОДЕЛИ ВЕСТ

INNOVAGRO PROJEKAT U BEOGRADU (22.11 i 23.11.2019)

Остале вести









INNOVAGRO PROJEKAT U BEOGRADU (22.11 i 23.11.2019)
22. НОВЕМБАР 2019.

ПКС позвала компаније да се укључе у акцију помоћи кинеском
народу
20. ФЕБРУАР 2020.

Обавештење за предузетнике-паушалце
05. ФЕБРУАР 2020.

Аеродром „Морава“ од великог значаја за регионални привредни
развој
05. ФЕБРУАР 2020.

Упис ученика у средње школе за школску 2020/21. годину по
дуалном моделу образовања
14. ЈАНУАР 2020.

Остале вести

СВЕ ВЕСТИ

Вести регионалних комора

СВЕ ВЕСТИ





PR corner

Набавке

Контакт

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАД

РЕГИОНАЛНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ

Кикинда

Крагујевац

Краљево

Крушевац

Лесковац

Ниш

Нови Сад

Панчево

Пожаревац

Сомбор

Сремска Митровица

Суботица

Ужице

Ваљево

Зајечар

Зрењанин

Привредна комора Србије

Ресавска 13-15
11000 Београд

тел: 0800 808 809

e-mail: bis@pks.rs
ПИБ: 100296837
Матични број: 07000529





Политика заштите података о личности




