01-02.4.2016 Beograd real estate conference SERBIA
,,Prvo stručno savetovanje posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
,, NAUČI DA USPEŠ - LEARN TO SUCCEED,,

Strokovno svetovanje v obliki prve nepremičninske mednarodne konference je bilo v mali
dvorani Doma Narodne skupščine in v Hotelu Park v Beogradu v organizaciji Klaster
nekretnina.
Vodilni mednarodni strokovnjaki iz nepremičninskega panoge so predstavljali najboljše dobre
poslovne prakse in načine etičnega poslovanja v prometu z nepremičninami. Konferenco sta obiskala
tudi izvoljeni svetovni FIABCI predsednik za leto 2016 g Kirkor Ajderhanyan in evropski
predsednik g. Ramon Riera Torroba. Veliko število predavateljev je prišlo iz držav članic EU
(Belgije, Španije, Bolgarije, Slovenije, Hrvaške, Grčije), Rusije, Indije in ZDA.
Prvič v dolgi zgodovini delovanja FIABCI svetovne organizacije je bil uvodni plenarni del konference v
parlamentu katerekoli države po svetu. Slovensko nepremičninsko stroko je zastopala devet članska
delegacija v sestavi FIABCI Slovenija in ZDNP pri GZS. Slovensko nepremičninsko stroko so
predstavljali trije člani Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI kateri so bili predavatelji na
sledečih panelih:

na panelu ,,Radno angažiranje agenata (Zakon o radu),
-

Zoran Lazić Pomočnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socialna pitanja,
Franci Gerbec častni član FIABCI Slovenija,

-

na regionalnem panelu ,,Tržište nekretnina u Srbiji, Sloveniji i Hrvatski,,
Aleksandar Opsenica Klaster nekretnine- REBEC konferenca,
Ilijana Jeleć, Predsednica uprave Erste nekretnine, Zagreb,
Jože Podgoršek, Predsednik FIABCI Slovenija,
Narcis Gečević UPN Bosna in Hercegovina,
Manojlo Popovič, Republika Srbska,

- na panelu Kodeksa poslovne Etike v prometu z nepremičninami

- Nikos Manomenidis predsednik CEREAN, Grčija,
- Mitos Apostolidis pooblaščeni predavatelj NAR&, Grčija,
- Robert Geisler, ZDNP GZS, član FIABCI Slovenija,
- Miroslav Cvetković, Klaster nekretnine, podpredsednik UO,

Dvodnevno konferenco je obiskalo preko 200 udeležencev katerim je bilo omogočeno
poslovno mreženje in spoznavanje s najboljšo dobro prakso v prometu z nepremičninami iz
celega sveta. Prisotni so bili nepremičninski strokovnjaki iz največjih strokovnih svetovnih
združenj FIABCI, CEREAN, NAR, REALTOR in posameznih nacionalnih združenj. Intervju
s g Kirkor Ajderhanyan o sami konferenci in ostalih pomembnih dogodkih na linku
https://youtu.be/-GJvF9caFgc

