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Позив за Други округли сто
Привредна комора Србије
Сектор за предузетништво
Директор Бранислава Симанић
Поштовани,
Велико нам је задовољство да вас обавестимо да „Школа предузетништва у спорту“ организује

Други округли сто
„ПРЕДУЗЕТНИШТВО У СПОРТУ-СИНЕРГИЈА ЗНАЊА, СПОРТА И ПРИВРЕДЕ“
у сарадњи са Привредном комором Србије, Високом школом за пословну економију и
предузетништво, Фондацијом спорта младих и организацијом Србија стартап и да вас позовемо
да нам се придружите.
Други Округли сто „ПРЕДУЗЕТНИШТВО У СПОРТУ-СИНЕРГИЈА ЗНАЊА, СПОРТА И ПРИВРЕДЕ“,
одржаће се 20. октобра 2017. с почетком у 14 часова, у Холидеј ин хотелу, Нови Београд,
Шпанских бораца 74, а у оквиру Шесте међународне научне конференције која се одржава 19-21.
октобра, под називом „Запошљавање, образовање и предузетништво“ (International conference
Employment, Education and Entrepreneurship http://eee-conference.com), под покровитељством
Високе школе ПЕП. Други округли сто ће уједно отворити и нови сегмент ове конференције у
намери да се „Предузетништво у спорту“ представи кроз два панела: академски и привредни.
Учесници Другог округлог стола ће бити високи представници установа за привреду, трговину,
информисање, пореску политику, спорт и омладину и сл. (3-6 представника) и предузетници и
менаџери спортских компанија.
Циљ Другог окруклог стола је да се релевантним представницима установа изнесу кључни
проблеми идентификовани на Првом округлом столу одржаном 26. јуна 2017. у ПКС у Београду
чијим решавањем би се знатно побољшали услови за развој спорта, предузетништава у спорту и
индустрије спорта, и добије мишљење, одговори и препоруке представника установа за даљи рад
на побољшању услова за развој спорта у Србији.

ПРОГРАМ ДРУГОГ ОКРУГЛОГ СТОЛА
14:00 Отварање и реч добродошлице Татјана Калезић
Уводна реч: Бранислава Симанић, Директор предузетништва Привредне коморе Србије
14:05 Отворени дијалог са представницима јавних институција и спортских радника
Модератор: Братислав Бата Ђорђевић
14:50 Финансирање спорта, Душан Цогољевић
15:00 Менаџмент у спорту, Едита Кастратовић
15:10 Искуства предузетника у спорту, Виктор Николић
15:20 Креативне индустрије и спорт, Саша Боројевић
ДОДАТАК
Дијалог са представницима јавних институција
Представници јавних инстутуција биће ускоро објављени.
Учесници Другог округлог стола су:
Виктор Николић, Зоран Илић, Марко Стојановић, Нилан Новаковић, Маја Ристић, Душан
Цогољевић, Владан Цогољевић, Драган Пејчић, Александар Милетић, Иван Лалић, Веселин
Јевросимовић, Мирослав Рајлић, Веселин Крсмановић, Драган Атанасов, Срећко Јовановић,
Владимир Копривица, Марко Радановић, Душан Каличанин, Љиљана Станојевић, Татјана Калезић,
Братислав Бата Ђорђевић, Дејан Шупут, Горан Петровић, Драгиша Ковачевић, Божовић Бранислав
и други.

Кључне теме за дијалог са представницима јавних институција:
 Пореске олакшице за промоцију и спонзорисање спортских догађаја.
 Процедуре и стимулисање локалних самоуправа за издавање земљишта за изградњу
спортских објеката и инвестирање у градњу.
 Стимулативни програми за компаније и привреднике који желе да инвестирају у развој
спорта.
 Разматрање Закона о улагању у спорт и ограничавању спортских привредних друштва да
учествују у програмима кофинансирања и субвенција.
 Регулисање области и прихода остварених у е-спорту.
 Едукација
o Решавање проблема у спорту и спортској индустрији
o Јавно-приватно партнерство у спорту
 Финансирање спорта и спортских компанија
o Банкарски инструменти, инструменти осригурања, ризични капитал, нови пословни
модели и сл.
Тим Школе предузетништва у спорту

Братислав Ђорђевић, Татјана Калезић, Владан Цогољевић

