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Европска мрежа предузетништва
представља највећу мрежу за пословну 
подршку у раду малих и средњих предузећа 
која је активна у више од 50 земаља у свету.
Основни циљ Mреже је промовисање предузетничког духа и културе пословања на 
европски начин, ширење свести о потреби познавања релевантног законодавства 
Европске уније, помоћ домаћим предузећима да приступе тржиштима Европске уније.
Европска мрежа предузетништва обезбеђује информације за развој пословања и 
проналажења пословних партнера широм света.

Услуге које пружа:
•   Помажемо Вам да приступите тржиштима Европске Уније 
•   Помажемо у промоцији Вашег предузећа и проналажењу пословних партнера на 
     иностраном тржишту кроз базу пословне сарадње
•   За проналажење пословних партнера, за Вас организујемо пословне сусрете 
    (business-to-business) и компанијске мисије 
•   Информишемо Вас о могућностима учешћа у европским програмима и 
    фондовима 
•   Посредујемо у трансферу нових технологија и знања
•   Обезбеђујемо  услуге посредовања за трансфер технологија и знања и помажемо 
     у изградњи партнерских односа између различитих иновативних партнера

Коме су намењене услуге?
•   Малим и средњим предузећима и предузетницима
•   Научно истраживачким развојним институцијама
•   Професионалним привредним организацијама
•   Локалним самоуправама
•   Предузећима из иностранства која желе да прошире своје пословање на тржиште 
     Србије



Да бисте користили услуге Мреже потребно је да попуните један од наведених 
формулара, које можете преузети на сајту Мреже или затражити од партнера:

•     BCD Form (BUSINESS COOPERATION DATABASE) – уколико желите да остварите 
      пословну сарадњу са предузећима широм Европске уније

•     TRANSFER OFFER Form – уколико имате технологију коју желите да понудите

•     TRANSFER REQUEST Form – уколико сте у потрази за новом технологијом

Међународни пословни сусрети су догађаји засновани на концепту директног 
повезивања предузећа путем организације унапред заказаних кратких састанака 
(business-2-business). Сами бирате с ким ће се састати на догађају, док је организација и 
логистика препуштена партнерима у Мрежи. Пословни сусрети се најчешће организују 
у оквиру великих сајмова и скупова.

Како користити ову услугу:

•     Погледајте списак најављених догађаја на нивоу читаве Мреже : 
       http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/calendar/home.cfm
•     Погледајте најаву предстојећих догађаја на сајту Европске мреже предузетништва 
      Србије: www.een.rs 
•     Попуните регистрациони формулар за догађај за који сте заинтересовани 
•     Пратите пријаву предузећа на интернет страници догађаја и назначите с којим 
      предузећем желите да остварите контакт
•     Пре самог догађаја, организатори ће Вам послати план уговорених састанака
•     Представите се изабраним потенцијалним пословним партнерима и успоставите 
      пословну сарадњу

Компанијске мисије представљају организацију посета компанијама у земљи и 
иностранству, са циљем пословног повезивања, преноса знања, искуства и технологија. 
У сарадњи са члановима Мреже из земље и иностранства организују се посете и пружа 
се логистичка подршка компанијама за време посете.
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Национална агенција за регионални развој, 
Канцеларија Београд
Трг Николе Пашића 5/6, 11000 Београд
тел: 011 20 60 835, 20 60 826
e-mail: een@narr.gov.rs, www.narr.gov.rs

Универзитет у Београду
Студенстски трг 1, 11000 Београд
тел: 011 320 7400, факс: 011 320 7481
e-mail: een@rect.bg.ac.rs, www.bg.ac.rs 

Институт Михајло Пупин
Волгина 15, 11000 Београд
тел: 011 277 4452, факс: 011 277 6582
e-mail: een@pupin.rs, www.imp.bg.ac.rs

Универзитет у Новом Саду
Трг Доситеја Обрадовића 5, 21000 Нови Сад
тел: 021 21 00 305, факс: 021 450 418
e-mail: een-srbija@uns.ac.rs, www.uns.ac.rs

Универзитет у Нишу
Универзитетски трг 2, 1800 Ниш
тел: 018 257 970, факс: 018 257 950
e-mail: een-srbija@eknfak.ni.ac.rs, www.ni.ac.rs

Агенција за страна улагања и промоцију извоза
Влајковићева 3/5, 11000 Београд
тел: 011 339 8550, факс: 011 339 8814

www.siepa.gov.rs

Привредна комора Србије
Ресавска 13-15, 11000 Београд
тел: 011 3300 928, факс: 011 3230 977
e-mail: een@pks.rs, www.pks.rs 
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