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ТРАНЗИЦИЈА

Следећи број Економетра 
излази 6. октобра 2015.

НВО „Болни резови“
Пише: Данијел Цвјетићанин, Универзитет „Сингидунум“ 

Да ли је истина да београдском чар-
шијом, у овим врућим августовским да-
нима, када нема много свежих вести, 
кружи легенда да ће ускоро бити осно-
вана једна нова невладина организација, 
која ће се бавити пребројавањем жртава 
спровођења финансијске консолидације 
у Србији? 

Поуздано се зна да је број пострадалих 
пензионера већ до сада постигао ниво из-
над очекиваног, па се и сам премијер чу-
дио повећаним уштедама у буџету, пошто 
изгледа да владини финансијски експер-
ти, у први мах, нису узели у обзир чиње-
ницу да ће, поред тога што ће већина пен-
зија бити смањена, многе од пензија прес-
тати да се исплаћују (уштеда сто посто), 
и то из крајње објективних разлога – по-
већана немаштина и оскудица елимини-
саће њихове кориснике. Можете ли зами-
слити кумулативне, а све снажније, ефек-
те после седам-осам година?

Ова чињеница у Влади је побудила на-
ду да би се, од остварених уштеда, пензије 
ускоро могле почети враћати на законом 
предвиђени ниво, али је вероватно Фи-
скални савет у праву када тврди да би то 
угрозило финансијску стабилност Србије, 
односно интересе и финансијске планове 
евроатлантских банака, које ни по коју це-
ну не желе да се помире са евентуалним 
умањењем својих прилива по основу уго-
вора о кредитима датим српској влади. 
Нико се не усуђује да им предложи да се 
угледају на пензионере који су се, у не тако 
давној прошлости, без трунке отпора (и 
са одушевљењем) помирили са умањењем 
уговорених новчаних примања. 

Задатак новоосноване невладине ор-
ганизације о којој се прича (радни на-
зив: НВО „Болни резови“ – у оснивању), 

састојао би се у томе да се, кроз низ проје-
ката, уз учешће страних и домаћих експе-
рата, што прецизније оцени број изгубље-
них живота у процесу финансијске кон-
солидације у Србији. Није реч само о до-
датном броју усмрћених пензионера, него 
и о свим оним грађанима који ће, због ре-
дукције трошкова у здравству, пасти као 
жртве непотпуне или недовољне здравс-
твене заштите. Не треба занемарити ни 
повећање броја самоубистава међу от-
пуштеним радницима у процесу финан-
сијске консолидације (реформе).

А шта тек рећи о оцени броја жрта-
ва реформе система образовања и нау-
ке? Признаћете, хтели то или не, да овак-
ве процене представљају највећи изазов 
за експерте свих врста. Колико ће жрта-
ва у будућности, ближој и даљој, изазва-
ти недостајући (или недоучени) лекари, 
правници, инжењери или економисти? 
Да, тешко је израчунати, али ако поку-
шате са екстраполацијом на основу по-
датака из претходних деценија, па узме-
те у обзир најављене уштеде, бићете из-
ненађени преко сваке мере.

Било би умесно, а и о томе би НВО „Бо-
лни резови“ могла да поведе рачуна, да се  
размисли како да се страдалима у проце-
су финансијске консолидације ода дуж-
на пошта, па и нека врста жаљења и из-
вињења, због њихове жртве за евроат-
лантску будућност државе. Извинити се 
сенима оних који су своје животе, хиља-
де и десетине хиљада живота, уградили у 
темеље реформе, дужност је политичких 
лидера, а највише оних који су процес фи-
нансијске консолидације иницирали. А 
бар у извињавању и одавању поште, на-
ши су се политичари показали способни, 
па и више од тога. 

Обавезе у спољно- 
трговинском промету 
Ко све мора да подноси 
извештаје НБС 12
Друга међународна 
конференција УПЖ
Предузетнице  
за ново доба 14

Из региона 
У Словенији највећа плата,  
у Македонији најмања 22

„Задругарице“ помажу 
почетницама у бизнису 
Најскупље је учити  
на грешкама 32
Јединствени ресторан 
на Новом Београду
Сирова храна,  
десерт без шећера 34

„Техносерв“ – производни 
погон породице Хаџић
Котлови за захтевне купце 36

Улазак у предузетништво  
корак по корак  
Заштитна опрема и  
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добро зарађују на извозу
Краставци у Немачкој 
постижу добру цену 42

Повратак воћа у нишке атаре
 Улог велики,  
зарада солидна 44

Котлер, Келер, Мартиновић: 
Управљање маркетингом
Развој нових производа 46
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Раст девизне штедње у 
Комерцијалној банци

Девизна штедња у Комерцијалној бан-
ци наставља да расте и у првој полови-
ни 2015. године, а крајем јуна износила 
је 1,62 милијарде евра чиме је највећа до-
маћа банка потврдила лидерску позицију 
на пољу штедње грађана. Раст се наста-
вља и даље, па је тако само од 1. јула бан-
ци своје девизне штедне улоге поверило 
чак 1.456 нових клијената.

Према подацима Народне банке Ср-
бије, за првих пет месеци ове године 
укупно повећање девизне штедње изно-
си око 92 милиона евра, од чега је чак 50 
одсто остварено у Комерцијалној банци. 
У структури штедње доминира евро са 
око 92 одсто, следи швајцарски франак 
са четири одсто и амерички долар са три 
одсто, док су остале валуте знатно мање 
заступљене. 

Подстицаји за филмаџије

Влада је 13. августа усвојила Уред-
бу о подстицајима инвеститору да у РС 
производи аудиовизуелно дело. Реч је о 
дуго очекиваним финансијским олак-
шицама за привлачење страних филм-
ских пројеката, а које, по Уредби, под-
разумевају враћање 20 одсто новца уло-
женог током снимања. Циљ Уредбе је 
подстицање привредних активности, 

кроз повећање запослености у филм-
ској индустрији, као и промоција по-
тенцијала Србије. Финансијски под-
стицаји за инвеститоре омогућили би 
да у Србију долазе пројекти са великим 
буџетима који би у земљи остајали ду-
же, користећи већи број локација, на-
рочито оних ван Београда, наводи се у 
саопштењу Владе.

Према проценама стручњака, зах-
ваљујући олакшаном доласку великих 
светских продукција, буџет Србије мо-
гао би да буде богатији и за 50 милиона 
долара годишње.

Истраживање А.Т. Керни

Чак 75 одсто српских менаџера очекује 
да ће притисак конкуренције у њиховим 
индустријама и на главним тржиштима 
у будућности значајно порасти. Зато ће 
се фокусирати на јачање пословања, док 
ће се 25 одсто привредника усредсреди-
ти на оптимизацију трошкова. То су ре-
зултати студије консултантске компаније 
А.Т. Керни (A.T. Kearney). Истраживање је 
спроведено у мају ове године и обухвати-
ло је 70 водећих привредника југоисточне 
Европе, укључујући и Мађарску.

А.Т. Керни је истраживао како ком-
паније у југоисточној Европи виде своју 
конкурентску позицију, анализирајући 
три елемента корпоративне кондиције 

– развијену способност (снага), брзину 
прилагођавања тржишту (спретност) и 

ефикасност трошкова (агилност). Истра-
живање такође открива да све компаније 
у региону оцењују да је важна равнотежа 
између ова три елемента и да је успех у ак-
тивностима трансформације значајан по-
казатељ конкурентности. 

Уникредит најбоља 
банка у ЦИЕ

Британски финансијски часопис „Ју-
романи” доделио је Уникредит банци на-
граде за изузетно пословање у укупно де-
вет категорија, укључујући признања за 
најбољу банку, најбољег кредитора и нај-
бољу банку за трансакционе услуге у цен-
тралној и источној Европи.

– Све су веће разлике у економском раз-
воју међу земљама централне и источне Ев-
ропе. Посебно су млађе чланице ЕУ у овом 
региону имале значајне користи од дубље 
интеграције са Унијом, јер је потражња за 
њиховим производима и услугама значај-
но порасла у еврозони. Услед ове ситуације 
наш пословни модел са широким географ-
ским темељима доказао се као уравноте-
жен и отпоран – изјавио је Карло Вивалди, 
директор Дивизије за пословање у регио-
ну централне и источне Европе.

Награде су додељене на свечаној вече-
ри у Лондону.

Референтна камата 
НБС 5,5 одсто

Извршни одбор Народне банке Ср-
бије смањио је референтну каматну сто-
пу за 0,5 процентних поена, са шест на 
5,5 одсто, саопштено је 13. августа. Одлу-
ка је донета на основу процене да је међу-
годишња инфлација и даље испод доње 
границе дозвољеног одступања од циља 
и да у јулу износи један одсто, да је ниска 
инфлација у међународном окружењу и 
да су стабилизована инфлациона очеки-
вања у границама циља.

Циљана инфлација у 2015. години, 
према пројекцији НБС, је четири, плус-
минус 1,5 одсто.

„Иванчић и синови“ у 
Хемофарму 

Комисија за заштиту конкуренције 
(КЗК) Србије одобрила је средином авгус-
та фармацеутској компанији Хемофарм 
из Вршца да преузме београдско преду-
зеће за производњу и промет фармацеут-

Председник ПКС 
посетио Неопланту

Председник Привредне коморе Ср-
бије (ПКС) Марко Чадеж, посетио је 
10. августа компанију Неопланта, која 
послује у саставу Нелт групе. 

Извршни директор Неопланте, 
Слободан Василић, најавио је нове 
инвестиције.

„Прошле године смо завршили оби-
ман пројекат реконструкције производ-
них погона у који смо уложили 20 ми-
лиона евра. Сада су пред нама инвести-
ције у фармски бизнис и изградњу по-
стројења за третман отпадних вода, чија 
ће вредност износити додатних 30 ми-
лиона евра“, изјавио је Василић и додао 
да верује у сарадњу са државним инсти-
туцијама и подршку ПКС.

Председник ПКС, Марко Чадеж, 
упознао је представнике Неопланте са 

активностима на модернизацији комор-
ског система Србије које ће компанија-
ма донети ефикаснији сервис и снаж-
нију подршку у заступању привреде.

„Стране инвестиције у Србији су 
важне, али подједнако су значајне и до-
маће инвестиције које омогућавају да 
се наше компаније развијају, пронала-
зе нова тржишта и отварају нове савре-
мене погоне“, рекао је Чадеж.

Марко Чадеж са представницима Нелт 
групе у Неопланти
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ских препарата „Иванчић и синови“. Ко-
мисија је закључила да је концентрација 
дозвољена и да неће значајно ограничити, 
нарушити или спречити конкуренцију на 
тржишту Србије или његовом делу.

Према образложењу, пословање Хе-
мофарма и фирме „Иванчић и синови“ 
преклапа се на тржиштима производње 
са само четири лека из укупног њиховог 
асортимана, што је занемарљиво. 

До УНИКА путног осигурања 
и преко интернета

Сви клијенти УНИКА осигурања мо-
гу сада полису путног осигурања у ино-
странству купити и путем веб шопа који 
се налази на вебсајту www.uniqa.rs. Ком-
панија је омогућила максималну једнос-
тавност куповине и плаћања, па је за целу 
процедуру потребно само неколико кли-
кова и минимум утрошеног времена да 
бисте осигурали максималну безбедност 
на летњем одмору.

УНИКА је свим корисницима путног 
осигурања обезбедила и осигурање ста-
на током боравка на одмору за само је-
дан динар, за покриће ризика од пожа-
ра, излива воде из инсталација, провалне 
крађе, разбојништва и лома стакала. Ова 
погодност може се искористити од 1. ју-
на до 30. септембра.

Путно осигурање препоручује се свима 
који планирају годишњи одмор или путо-
вање у иностранство, сами или са поро-
дицом. За потпуну сигурност све до из-
носа од 40.000 евра потребно је издвојити 
нешто више од једног евра по дану борав-
ка. За породична путовања у понуди су и 
још повољнији Породични пакети.

Званично лансиран 
ЛафаржХолцим

ЛафаржХолцим званично је 15. јула 
покренуо нову групу широм света и обја-
вио кључне елементе својих амбиција за 
будућност. Након успешног спајања Ла-
фаржа и Холцима и листирања нових ак-
ција ЛафаржХолцима у Цириху и Паризу, 
нова група ће радити на стварању компа-
није са највишим стандардима пословања 
у индустрији грађевинских материјала.

– Сада као ЛафаржХолцим улазимо у 
наредну фазу наше трансформације, ка-
ко бисмо постали лидер у сваком погледу 

– компанија која има позитиван утицај на 
свет и може да направи истинску разлику 
за своје купце, запослене, интересне стра-

не и друштво – рекао је овим поводом ди-
ректор ЛафаржХолцима Ерик Олсен.

Новоформирана компанија иници-
рала је стратешку трансформацију ос-
лањајући се на најбоље из Лафаржа и Хол-
цима. Група ће се у првој фази интегра-
ције фокусирати на синергију, алокацију 
капитала, комерцијалну трансформа-
цију, интеграцију и безбедност и здра-
вље на раду.

ЛафаржХолцим ће бити организован 
у складу са новим пословним моделом 
оријентисаним ка локалним купцима, 
користећи величину групе, њен утицај 
и могућности на глобалном нивоу. Ор-
ганизација представља комбинацију ау-
тономије на нивоу земаља, платформе за 
управљање на нивоу региона и стручних 
функција на нивоу групе.

Признање Јуроманија 
Рајфајзен банци

Другу годину заредом Рајфајзен банка 
добитник је награде „Најбоља банка у Ср-
бији“ коју додељује финансијски магазин 

„Јуромани“ у оквиру свог годишњег избо-
ра „Награде за изврсност“

– Ово је треће признање угледних фи-
нансијских магазина за изузетне резулта-
те остварене у 2014. години. Поносни смо 
што је наш успех препознат не само од до-

маће, већ и од међународне стручне јав-
ности, јер то представља потврду квали-
тета наше стратегије, али и подстрек да у 
наредном периоду наставимо да нижемо 
пословне успехе – изјавио је овим пово-
дом Зоран Петровић, председник Изврш-
ног одбора Рајфајзен банке у Београду.

Завршена наградна 
игра АИК банке

Средином јула извучени су добитни-
ци велике наградне игре „Пакујте кофере, 
водимо Вас на пут!”, коју је АИК банка ре-
ализовала у сарадњи са компанијом Виза. 
Троје најсрећнијих учесника освојило је 
Кон Тики Травел поклон ваучере у вред-
ности од 2.500 евра, 2.000 евра и 1.500 
евра, за путовање за две особе на дести-
нацију по жељи. Истовремено је извуче-
но и десет добитника утешних награда – 
поклон ваучера за куповину у Гигатрон 
продавницама у појединачној вредности 
од 35.000 динара.

Велика наградна игра „Пакујте кофе-
ре, водимо Вас на пут!” организована је 
у периоду од 15. јуна до 14. јула, а право 
на учешће имали су сви корисници Ви-
за платних картица АИК банке који су 
током ових месец дана извршили тран-
сакцију у вредности од најмање 1.500 
динара.

Прве стипендије Kарлсберг 
и Дунђерски фондације

Kарлсберг и Дунђерски фондација 
која улаже у развој науке и образовања, 
очување културне баштине, зашти-
ту животне средине и подизање свести 
друштва о актуелним социјалним про-
блемима, уручила је првим победницима 
конкурса десет стипендија у појединач-
ном износу од 120.000 динара, као и три 
једнократна гранта од по 150.000 динара.

На свечаности одржаној 15. јула у 
просторијама Технолошког факулте-
та Универзитета у Новом Саду сти-
пендије су уручене студентима сту-
дијског програма Биотехнологија – 
модул Прехрамбена биотехнологија и 
студијског програма Прехрамбено ин-
жењерство. Добитници су: Тијана Но-
вић, Биљана Маричић, Невена Ђокић, 
Данка Пејић, Јелена Љубенко, Николи-
на Бубњевић, Димитрије Бибовски, Ми-
лица Унчанин, Јелена Ђурашиновић и 
Ивана Марић. Добитници грантова су 

научни радници Милан Милутин и 
Ратко Радошевић са Правног, и Милош 
Радосављевић са Технолошког факулте-
та Универзитета у Новом Саду.

– Веома смо срећни што само чети-
ри месеца након оснивања фондације 
имамо прилику да наградимо ове мла-
де људе, садашњу и будућу интелекту-
алну елиту наше земље. Желимо да их 
овим гестом подстакнемо у њиховом 
професионалном развоју, да им пору-
чимо да су у праву јер су изабрали пут 
знања и вредног рада – поручила је Јова-
на Младеновић, управитељка Карлсберг 
и Дунђерски фондације.

Добитници стипендија и грантова
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Кредитна картица са 
фиксном ратом

Креди Агрикол банка припремила је 
нови банкарски производ – Мастеркард 
Инсталмент кредитну картицу уз коју 
клијенти могу изабрати фиксни месечни 
износ отплате. До краја године ова карти-
ца ће бити потпуно бесплатна јер банка 
у том периоду неће обрачунавати кама-
ту, трошкове осигурања, као ни трошкове 
одржавања. Картица се потпуно прила-
гођава потребама и могућностима сваког 
клијента понаособ јер пружа могућност 
отплаћивања једне или више куповина 
увек истом месечном ратом, и то у изно-
су који клијент сам одабере.

Уколико се, на пример, клијент одлучи 
да месечно отплаћује 2.000 динара, кре-
дитни лимит износиће 64.200 динара уз 
период отплате на 60 месеци.

Раст продаје Хенкела 
13,5 одсто 

У другом кварталу 2015. године, про-
даја немачке компаније Хенкел је поно-
во забележила двоцифрени раст од 13,5 
одсто на око 4,7 милијарди евра. Због по-
зитивних ефеката курсних разлика од 

7,3 одсто, продаја је порасла за 6,2 одсто. 
Након корекције једнократних добити, 
једнократних трошкова и трошкова ре-
структурисања, кориговани оперативни 
профит повећан је за 14,0 одсто, са 674 
милиона евра на 768 милиона евра. Ко-
риговани приход од продаје (ЕБИТ мар-
жа) повећан је за 0,1 процентни поен, на 
16,4 одсто. 

У првој половини ове године, Хенке-
лова продаја знатно је повећана, за 1,059 
милијарди евра на 9,125 милијарди евра. 
Ово је повећање од 13,1 одсто у поређењу 
са продајом из прве половине 2014. годи-
не. Коригована за ефекте курсних раз-
лика, продаја је порасла за 6,5 одсто. Ор-
гански раст продаје, коригован за ефекте 
курсних разлика и аквизиције/дезинвес-
тиције, порастао је за 3,0 одсто. 

Дунав исплатио 
одштету Телекому

Услед пожара који се 22. фебруара 2015. 
године догодио у Макишу, у потпуности 
је изгорео објекат у власништву при-
вредног друштва МК Беорент. Један део 
објекта који је у потпуности изгорео ко-
ришћен је као централно складиште за-
лиха и опреме привредног друштва Теле-
ком а.д. Залихе и опрема овог привред-

ног друштва биле су осигуране од ризика 
пожара код компаније Дунав осигурање. 
Висина штете настале на залихама и оп-
реми утврђена је у укупном износу од око 
1,3 милијарде динара (1.336.032.884 дина-
ра) и одштета је једнократном уплатом, 
без одлагања, исплаћена осигуранику 26. 
6. 2015. године. Износ накнаде штете ис-
плаћен осигуранику Телекому а.д. један 
је од највиших у региону који је у делат-
ности осигурања исплаћен у последњој 
деценији, саопштила је компанија Дунав 
осигурање.

Поред накнаде штете исплаћене оси-
гуранику Телекому а.д, компанија Дунав 
осигурање је у поступку намирења штете 
која је у истом штетном догађају настала 
и на објекту осигураника МК Беорент. До 
сада је по овом основу већ исплаћено пре-
ко 98.000.000 динара, а након што осигу-
раник изврши санацију објекта униште-
ног у пожару, утврдиће се и коначан из-
нос одштете којим ће осигураник бити у 
потпуности намирен. 

Војвођанскa увела 
мобилно банкарство

Војвођанска банка уврстила је од 23. 
јула у своју понуду и мобилно банкар-
ство (м-банк), још једну услугу која ће 
олакшати финансијске трансакције ње-
ним клијентима. Услуга је намењена фи-
зичким лицима која желе једноставан и 
брз приступ текућим рачунима, као и си-
гурно управљање финансијским сред-
ствима у било које време и са било ког 
места, без чекања у реду или доласка у 
филијалу.

Мобилно банкарство је данас најбржи 
и најједноставнији начин управљања фи-
нансијским средствима. Војвођанска бан-
ка је плаћање путем мобилних телефона 
увела у оквиру електронског банкарства 
како би осавременила своју понуду, али 
и омогућила својим клијентима доступ-
ност услугама 24 сата дневно.

ЕУ одобрила коришћење 
лека пертузумаб 

Европска агенција за лекове (ЕМА) 
одобрила је употребу лека пертузумаб у 
лечењу раног карцинома дојке у преопе-
ративној фази, после позитивних резул-
тата студије у преоперативној фази ле-
чења рака дојке.

Лечење раног карцинома дојке у фази 
када још није почео да се шири, може да 

Ниже камате на 
кеш кредите

Сосијете женерал банка снизила је 
камате на динарске готовинске, потро-
шачке, кредите за рефинансирање, сту-
дентске и евергрин кредите за пензио-
нере, са фиксном каматом. Нижа рефе-
рентна камата оборила је камате на кеш 
кредите за пет одсто.

– Реферeнтна каматнa стопа је у мају 
прошле године износила девет одсто, а 
сада је нижа за трећину и износи шест 
одсто. То је утицало да динарски креди-
ти у Сосијете женерал банци буду јеф-
тинији. Камата на кеш кредите са роком 
отплате од седам година је са 20,95 од-
сто пала на тренутних 15,95 одсто, док 
је камата са роком отплате од годину да-
на пала на 9,95 одсто – рекао је Дејан Ву-
чинић, извршни директор Дирекције за 
рад са становништвом Сосијете жене-
рал банке, на дружењу са представни-
цима медија 21. јула.

Он је додао да ако се настави тренд 
пада референтне камате банка ће сни-

зити камате на кредите у динарима, као 
што су урадили и сада. Сосијете жене-
рал банка кредите одобрава углавном у 
динарима и 98 одсто кеш и потрошачких 
позајмица одобрено је у домаћој валути.

Просечан износ кредита у Сосијете 
женерал банци је 2.600 евра и то је мање 
него у 2014. години када је просечан из-
нос одобреног кеш кредита прелазио 
3.000 евра. Када је реч о стамбеним кре-
дитима раст позајмица у Сосијете жене-
рал банци у овој години износио је 5,5 
одсто јер је то једна од првих банака која 
је почела да одобрава субвенционисане 
кредите за војна лица.

Дејан Вучинић
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повећа шансе да се спречи напредовање 
болести и настајање неизлечивог стања. 
У комбинацији са стандардним режимом 
лечења, лек пертузумаб ће се већ на са-
мом почетку терапије користити код па-
цијенткиња код којих је дијагностикован 
ХЕР2 позитиван тип рака дојке.

Пертузумаб је први лек у лечењу ра-
ног стадијума рака дојке у преоператив-
ној фази који је одобрен у ЕУ на основу 
резултата показаних патолошки ком-
плетним одговором (пЦР). Употреба ле-
ка пертузумаб у преоперативној фази ле-
чења рака дојке већ је одобрена у САД и 
21 држави широм света.

„Погледај моју причу и 
постани предузетница“

Удружење пословних жена Србије 
(УПЖ) представило је 21. јула у просто-
ријама Америчког кутка у Новом Паза-
ру путујућу изложбу у оквиру пројекта 

„Погледај моју причу и постани преду-
зетница“, који реализује уз подршку ам-
басаде САД у Београду. Пре свечаног от-
варања изложбе одржана је интерактив-
на радионица под називом „Бити или не 
бити предузетница?“, на којој су учест-

вовале младе и будуће предузетнице, а 
затим је организована и панел диску-
сија „Погледај моју причу и постани 
предузетница“.

– УПЖ Србије, као један од носила-
ца активности Акционог плана Страте-
гије за подршку развоја МСП у Србији за 
период 2015-2020, ради на томе да кроз 
едукацију и промоцију женског преду-
зетништва, упознавањем са примерима 
добре предузетничке праксе, инспирише 
и мотивише предузетнице, жене – наро-

чито младе, да покрену сопствени биз-
нис – истакла је Оливера Пантовић, сени-
ор пројект менаџерка УПЖ Србије, учес-
твујући на панелу.

Путујућу изложбу чини 17 фотогра-
фија – прича успешних предузетница у 
Србији, чланица УПЖ Србије, међу који-
ма су и примери из Новог Пазара и око-
лине. Портрети успешних предузетница 
представљени су 29. јуна у Врању, а посе-
тиоци у Новом Пазару могли су да их пог-
ледају од 21. јула до 3. августа.

Чувено шпанско пиво 
сада и у Србији

Промоцијом одржаном 16. јула у ба-
шти популарног београдског клуба 
Транзит, која је на једно поподне прет-
ворена у прави бар на плажи, компанија 
Карлсберг Србија представила је потро-
шачима нови бренд у свом портфолију – 
чувено шпанско светло лагер пиво Сан 
Мигуел ФРЕСКА.

Сан Мигуел ФРЕСКА производи се 
од најфинијег јечма и хмеља који дају 
избалансиран, освежавајући лагер злат-
ножуте боје. Уз садржај алкохола од 4,4 

одсто ово премиjум флаширано пиво 
доступно је у Србији од јуна 2015. годи-
не у неповратној стакленој амбалажи од 
0,33 литра.

Са промоције шпанског пива

ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА АС – БРАЋА СТАНКОВИЋ 

Хлеб Витас од наклијалог зрна пшенице 
без адитива и брашна, за здраву исхрану

Пекарска индустрија АС – Браћа 
Станковић настала је као самостална за-
натска радња 2002. године и за 13 годи-
на, захваљујући најсавременијим произ-
водним процесима, конкурентним и ви-
сококвалитетним производима, постала 
је један од највећих српских произвођа-
ча у овој области. Власник Пекарске ин-
дустрије АС – Браћа Станковић је Дра-
ган Станковић. Комуникација са потро-
шачима је домаћинска и блиска, а њихо-
во задовољство садржано је и у слогану 
компаније АС Браћа Станковић – то 
волим!

Међу бројним пекарским 
производима који долазе из ком-
паније посебно се истиче Витас 
хлеб. Хлеб је направљен без кон-
зерванса, адитива и вештачких 
боја, а уместо брашна користи се 

– наклијало зрно пшенице. Витас 
хлеб производе у три варијанте: 
Витас Плус са додатком семена 

сунцокрета и лана, Витас меде-
ни са додатком меда и ораха, и 
Витас exclusive са додатком се-
мена сунцокрета, лана и бунде-
виног семена. Сви су врхунског 
квалитета, доприносе здрављу 
и повећавању енергије.

У оквиру пекарске индус-
трије АС – Браћа Станковић, 
поред главног погона у Гроц-
кој, послују и погони у Но-
вом Саду, Пекари Кикин-
да, Градској пекари Шабац 
и у Градској пекари Пожаре-

вац (Житостиг). По-
сле вишегодишње 
обуставе произ-
водње, Пекарска индустрија 
АС – Браћа Станковић у њима 
је покренула и модернизовала 
производне линије и упосли-
ла раднике. Задржала је тра-
диционалне производе преузе-

тих пекара, прилагођавајући 
производњу најсавременијим 
стандардима.

Куповином Пекаре Кикин-
да, некад елитног војвођанског 
произвођача хлеба и пецива, 
АС – Браћа Станковић обнови-
ла је и производњу чувене Ки-
киндске штрудле са маком и 
са орасима. Ова посластица се 
прави по оригиналној рецепту-
ри старој 120 година, а има је и 
у посној варијанти.

У Пекарској индустрији АС 
– Браћа Станковић биће још 
изненађења у виду нових врс-
та хлеба и пецива, којих не-

ма на тржишту Србије. Планирано је 
унапређење, брендирање и опремање 
продајних места, полица за произво-
де, а предстоји и отварање још 500 ис-
товарних места за значајне малопродај-
не ланце. 

Хлеб Витас 
производи се без 
вештачких боја
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Раст прихода Телекома Србија

У првој половини 2015. године компа-
нија Телеком Србија остварила је послов-
не приходе у износу од 47,4 милијарде ди-
нара, a oперативни резултат (ЕБИТДА) је 
за 5,7 одсто виши у односу на првих шест 
месеци претходне године и износи око 
16 милијарди динара. Узимајући у обзир 
трошкове отпремнина за око 500 запосле-
них који су у другом кварталу напустили 
компанију, трошкове због штете од пожа-
ра и приходе од наплате осигурања по ос-
нову настале штете, права слика посло-
вања током прве половине године пока-
зује да су пословни приходи били већи за 
око 6,7 одсто у односу на исти период 2014., 
док су расходи на приближно истом нивоу.

Из Телекома поручују да их ови доста 
добри резултати охрабрују и да верују да 
ће успешно пословати до краја 2015. године.

У Србији има посла 
за ИТ стручњаке

За годину дана пословања у Србији 
компанија MERA Software Services за-
послила је 86 врхунских ИТ стручњака, 
а до краја 2015. на пословима израде и 
развоја софтвера биће ангажовано укуп-
но 125 људи. Експерти учествују у изради 
софтвера за најпознатије светске компа-
није – IBM, Avaya, Ericsson, Mitel, Ascom, 
Kapsch, Inthinc, Elster, Samsung. У плану је 
да до краја 2018. године број ангажованих 
ИТ стручњака буде заокружен на хиљаду.

Запослени добијају могућност да из своје 
земље раде за највеће светске ИКТ компа-
није, од израде решења за мобилне мреже и 
развоја решења за компаније на Мајкрософт 

платформама, преко напредних решења за 
комуникацију унутар компанија, до развоја 
мобилних апликација и могућности за ин-
теграцију различитих технологија.

– С обзиром на то да су врхунски ИТ 
стручњаци, нарочито профил који је 
потребан компанији попут наше, дефи-
цитарни у свету, спремни смо да уложи-
мо у едукацију особа које запошљавамо. 
Имамо сопствени едукативни центар, ка-
ко бисмо им омогућили праћење најно-
вијих светских трендова, а најпознатијим 
глобалним компанијама наставили да ну-
димо врхунске ИТ производе. Желимо да 
покажемо како je у Србији могуће про-
наћи квалитетан и добро плаћен посао 

– каже Милош Влаховић, директор ком-
паније MERA Software Services у Србији.

Више кредита, али и већа 
кашњења у отплати

Укупни кредити предузећа, преду-
зетника и грађана у Србији на крају јула 
износили су око 2.084 милијарде динара, 
што је за 0,6 одсто више него на крају ју-
на, објавило је Удружење банака Србије 
19. августа. Укупни кредити предузећима 
повећани су за 0,9 одсто, на приближно 
1.342 милијарде динара. Кредити преду-
зетницима у јулу су били 44,9 милијарди 
динара и мањи су за 0,7 одсто него прет-
ходног месеца, док су позајмице станов-
ништву повећане за један одсто, на око 
697,2 милијарде динара.

Потрошачки кредити грађана у ју-
лу износили су 24,2 милијарде динара и 
мањи су за 0,6 одсто, готовински креди-
ти су повећани за 0,7 одсто и износили су 
212,6 милијарди, док су кредити за рефи-

нансирање износили 42 милијарде дина-
ра, што је увећање од 3,3 одсто.

Пољопривредни кредити су увећа-
ни 0,7 одсто, на 43,8 милијарди динара, а 
стамбени су смањени за 0,7 одсто, на 374,5 
милијарди динара.

У јулу је каснила отплата 16,4 одсто 
укупних кредита, што је за 0,7 одсто ви-
ше него на крају јуна.

Измирење рата каснило је за 21,1 одсто 
укупних кредита привреди, што је 1,1 од-
сто више него на крају јуна, затим 19,6 од-
сто зајмова предузетницима, што је исто 
као и у јуну, док је кашњење измирења ра-
та за кредите грађана било 7,3 одсто, ко-
лико и у јуну. 

За привреду још 630 
милиона динара кредита

Управни одбор Фонда за развој одо-
брио је 19. августа привреди још 68 кре-
дита у вредности од око 628,1 милион ди-
нара, саопштило је Министарство при-
вреде. Како се наводи, ти кредити су 
одобрени по основу Програма за 2015. за 
предузетнике и правна лица и могу да се 
користе за инвестиције, набавку опреме и 
сировина, одржавање текуће ликвидно-
сти, као и за почетак пословања (старт ап 
кредити). Кредити су одобрени са роком 
отплате од пет до 10 година, укључујући и 
период почека од једне до две године и са 
каматном стопом од три одсто годишње.

Управни одбор Фонда за развој одо-
брио је и четири репрограма за привред-
не субјекте који имају проблем у посло-
вању и враћању кредита, као и један за-
хтев за споразумно регулисање обавеза.

Укупан број кредита које је Фонд одо-
брио у овој години је 316, а њихова укупна 
вредност око 6,2 милијарде динара. Кре-
дити се могу користити за реконструк-
цију постојећих или изградњу нових обје-
ката, модернизацију производње новом 
опремом, обезбеђивање обртних средста-
ва, али и као подстицај почетницима кроз 
старт ап кредите.

Теленоров Форум младих 

Млади из Србије могу да се пријаве на, 
трећи по реду, Теленоров Форум младих, 
који се одржава у Ослу у децембру, у орга-
низацији Теленор групе и Нобеловог цен-
тра за мир. Тема овогодишњег Форума је 

”Знање је за све”. Заинтересовани, између 
18 и 28 година, могу да се пријаве на сајту 
Теленора до 21. септембра.

Цересит Road Show 

Цересит, бренд компанија Хенке-
ла, организовала је пројекат Цересит 
Road Show намењен мајсторима широм 
Србије. Током три месеца мајстори су 
имали прилике да стекну нова знања и 
вештине, испробају нове Цересит про-
изводе и боље упознају представнике 
продаје и техничке подршке. Пројекат 
унапређује и учвршћује односе између 
Цересит бренда и његових потрошача 
широм земље. 

Више од хиљаду мајстора и учесни-
ка пројекта на преко 40 локација при-
суствовало је радионицама, едука-
цијама, демонстрацијама производа, 

такмичењима и дружењима. Подсти-
чући интерактивност и такмичарски 
дух, пројекат је учесницима омогућио 
да испробају најновије производе брен-
да Цересит и да се на несвакидашњи на-
чин упознају са иновацијама које могу 
да им користе у раду. 

Учесници пројекта на радионицама
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„Верујемо да млади људи, којима су ди-
гиталне технологије део одрастања, мо-
гу да помогну у стварању боље дигиталне 
будућности. Захваљујући Теленоровом 
Форуму, млади из нордијских земаља, 
Европе и Азије повезаће се и разменити 
мишљења о изазовима све повезанијег 
света. Радујемо се доласку 26 учесника 
из 13 земаља у којима послујемо, на Фо-
рум младих у недељи доделе Нобелових 
награда“, каже Катја Нордгард, извршна 
потпредседница Теленор групе и дирек-
торка корпоративних послова. 

Стручност у области телекомуника-
ција није обавезна. Од кандидата се оче-
кује да напишу есеј од 300 речи и одгово-
ре на једно од три постављена питања која 
су у вези са овогодишњом темом Форума. 

„Знање и технологија су кључни пре-
дуслов за започињање дијалога и даљу 
изградњу дигиталне будућности. Сед-
модневне радионице одлична су прили-
ка да талентовани омладинци предста-
ве идеје ван граница Србије“, каже Ма-
рија Вујанић, директорка корпоративних 
комуникација.

Финални избор два кандидата из Ср-
бије који ће путовати на Форум биће по-
верен међународном жирију који чине 
представници цивилног сектора, акаде-
мика и руководилаца Теленор групе. 

САП подржава социјално 
предузетништво 

Компанија САП, у сарадњи са Ashoka 
и Social Impact, подржава иновативне со-
цијалне предузетнике у централној и ис-
точној Европи, кроз пројекат STARTERY 
CEE, намењен потенцијалним и социјал-
ним предузетницима који су у фази развоја 
или имплементације пројеката из Чешке, 
Словачке, Пољске, Мађарске, Бугарске, 
Румуније, Словеније, Хрватске и Србије. 
Предузетници који препознају проблем 
у заједници и имају иновативну идеју ка-
ко да га реше на одржив начин, могу да се 
пријаве за четвородневни STARTERY CEE 
самит, који ће се одржати од 9. до 13. новем-
бра у Софији и науче нове методе креати-
вног размишљања и пословне моделе. Са-
мит ће помоћи учесницима да развију по-
сао уз помоћ стручњака и удруже се.

На завршном представљању, тимови 
ће презентовати идеје, а три најбоља со-
цијална предузетника добиће шансу да 
проведу две недеље у Social Impact лабо-
раторији у Берлину. Предузетници могу 
да се пријављују на сајту http://startery.de/
cee од 10. августа до 6. септембра.

Касперски штити банке 
од онлајн превара 

Компанија Kaspersky Lab, у сарадњи 
са B2B Internationalom реализовала је ан-
кету којом је обухваћено више од 5.000 
представника компанија, укључујући 131 
банку и платне сервисе из 26 земаља, да 
сазна ставове о сигурности информација 
и начине заштите финансијских компа-
нија од онлајн превара. Резултати су по-
казали да скоро половина банака и сис-
тема плаћања преферира да решава сај-
бер инциденте када се већ десе, уместо да 
инвестирају у алате који би могли да их 
спрече. Подаци показују да 48 одсто фи-
нансијских компанија предузима мере за 

заштиту клијената од онлајн превара, фо-
кусирајући се на ублажавање последица 
напада, уместо на њихово спречавање. 

Стручњаци из Kaspersky Lab предла-
жу да банке и системи плаћања користе 
свеобухватне методе заштите против он-
лајн превара. Једна од метода је платфор-
ма Kaspersky Fraud Prevention, која укљу-
чује алате за праћење претњи, који су ин-
сталирани на уређајима клијената и на 
серверској компоненти у информационој 
инфраструктури банке. Ова компонента 
даљински детектује инфекцију у уређају, 
помоћу специјалног кода уграђеног у веб 
страницу банке. 

Америчка инвестиција 
за српски старт ап 

Српска компанија Truck Track, која се 
бави развојем софтверских решења за 
камионске превознике и возаче, први је 
старт ап из наше земље који је добио ин-
вестицију од америчког инвестиционог 
фонда и акцелератора 500 Startups из Си-
лицијумске долине. Износ ове инвести-
ције је пословна тајна. Стандардне ин-
вестиције америчког фонда за куповину 
пет одсто удела компанија у свету изно-
се 125.000 долара.

Софтвер домаће компаније Truck 
Track намењен је модернизацији индус-
трије камионског превоза, смањује су-
вишну „папирологију“, а пословна кому-
никација се лако чува путем cloud сис-
тема. На тај начин се знатно олакшава 
рад у сектору и постижу значајне уште-
де. Недавно је објављена TruckTrack iOS 
апликација која омогућава управљање 
документима на путу, праћење возила и 
приступ додатним сервисима. 

Truck Track je обезбедио и учешће у 
четворомесечном програму америчког 
фонда у Сан Франциску, где ће ради-
ти са великим бројем ментора, преду-
зетника и инвеститора на усавршавању 
производа.

Представници 500 Startups сазнали 
су за српску компанију приликом посе-
те Београду у мају, када су у Бизнис ин-
кубатору за технолошко предузетништво 
ICT Hub одржали радионице и менторс-
ке сесије и упознали се са српским ИТ 
стручњацима. 

Немачка и даље обећана земља

Глобална мрежа најпосећенијих сајто-
ва за запошљавање, The Network, чији је 
члан и сајт Poslovi.infostud.com недавно 
је спровела анкету о спремности на од-
лазак у иностранство у потрази за бољим 
послом. Међу анкетиранима из 189 зе-
маља било је и 1200 људи из Србије. 

У иностранство жели да оде око две 
трећине испитаника из Србије, свега 
осам одсто би остало, док је неодлуч-
них око 16 одсто. Нешто мање од десе-
тине је навело да већ живи у иностран-
ству. Најчешћи разлози због којих би 
се наши грађани селили су бољи стан-
дард, економска несигурност, већа зара-
да у иностранству, шансе за развој ка-
ријере и атрактивни пословни уговор.

Више од две трећине Срба издваја Не-
мачку као најпожељнију земљу. У потра-
зи за бољим послом су већином запосле-
ни и то они који имају до 10 година рад-
ног стажа. На другом и трећем месту су 
Швајцарска и Аустрија, Норвешка је на 
четвртом, а Шведска на петом месту. 
Следе Уједињено Краљевство и Канада, 
а САД, које често важе за обећану земљу, 
заузимају тек осмо место на овој листи.

Франкфурт: Пословни и финансијски 
центар Немачке
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ИЗВЕШТАВАЊЕ ПРЕМА НБС – ОБАВЕЗА ВЕЛИКОГ БРОЈА 
УЧЕСНИКА У СПОЉНОТРГОВИНСКОМ ПРОМЕТУ

Ко све мора да подноси 
извештаје НБС
Да би НБС пратила прилив и одлив 
девизних средстава, прописано је 
Законом о девизном пословању да 
по одређеним спољнотрговинским 
пословима привредни субјекти 
треба да достављају тромесечне 
извештаје

Предузетници, сталне пословне једи-
нице компанија из иностранства и огран-
ци страних фирми у Србији, по могућ-
ностима за обављање спољнотрговинске 
делатности, у потпуности су изједначе-
ни са привредним друштвима, односно 
великим привредним системима. Наиме, 
Закон о спољној трговини, Закон о девиз-
ном пословању као и Царински закон да-
ли су исте могућности али и обавезе, од-
носно казне, свим привредним субјек-
тима, уколико се не придржавају или не 
поштују прописане обавезе. Да би НБС 
пратила прилив и одлив девизних сред-
става, прописано је Законом о девиз-
ном пословању да по одређеним спољ-
нотрговинским пословима привредни 
субјекти треба да достављају тромесеч-
не извештаје. Извештаји су статистички, 
што значи да привредници по том основу 
немају додатних плаћања, већ само дуж-
ност да надлежну институцију обавесте 
о стању свог пословања. Зашто је то тако?

Важни услови и обрасци

Прво: Од доношења ЗПППА, тачније 
од 06. 10. 2012., нашироко се причало да 
су укинута сва извештавања према НБС. 
Укинут је велики број обавеза, али не све.

Друго: Мали број фирми има у тиму – 
саветника. Стручно лице које прати про-
писе и информише колектив о обавеза-
ма. Од запослених се сада очекује, као и 
од великог броја машина – мултифунк-
ционалност. А то је често – више него 
немогуће.

Треће: Сложеност и велики број акту-
елних прописа отежава примену.

Ово су послови који подлежу обавез-
ном достављању извештаја НБС

1. Привредни субјекти који послују у Ср-
бији у чијем је оснивачком капиталу 
страни капитал, без обзира на то да ли 
се ради о физичким или правним ли-
цима, у обавези су да достављају Об-
разац Ди-1.

2. Фирме из Србије које имају огранке, 
представништва фирме или су суос-
нивачи фирми у иностранству, треба 
да достављају Ди-2 образац.

3. Фирме које се баве грађевинском де-
латношћу у иностранству, од пројек-
товања до извођења грађевинских 
и завршних занатских радова имају 
обавезу достављања Обрасца ГРУ. Ову 
обавезу имају и стране фирме које ра-
де у Србији. Честа је дилема да ли дос-
тављати ГРУ образац или не ако фир-
ма из Србије по уговору о деташману 

„само“ шаље раднике на рад у Немач-

ку, и том приликом страној фирми 
фактурише цену уговореног бруто 
сата. Република Србија има потпи-
сан међудржавни уговор са Немач-
ком о деташману. Немачкој грађевин-
ској привреди сваке године недостаје 
више хиљада грађевинских радника, 
од зидара, тесара и заваривача до вр-
хунских инжењера. Уговором је пред-
виђено да из Србије може сваке годи-
не да иде на регуларан рад до 2.000 
радника из ове области. Међутим, ова 
могућност је мање позната међу при-
вредницима, а још мање да имају оба-
везу да по овим уговорима и прили-
вима новца достављају извештај НБС.

4. Поседовање нерезидентног рачуна у 
иностранству дозвољено је уз прет-
ходну сагласност НБС. Разлог за от-

Пише: Dipl. еcc. Биљана Трифуновић, 
директорка ИФА д.о.о.

варање нерезидентног рачуна у ино-
странству може да буде рад: представ-
ништва, огранка, пословне једини-
це, градилишта итд. Имаоци рачуна у 
иностранству достављају извештај на 
Обрасцу РН.

5. Рок за плаћање односно наплату извр-
шеног увоза и извоза робе и услуга, као 
датих и примљених аванса је 365 дана. 
Уколико  дође до пробијања рока ре-
гиструје се кредитни однос на Обрас-
цима О-1 и П-1.

6. Дозвољено је задуживање из ино-
странства и давање позајмица фир-
мама у иностранству. Могуће је угова-
рати дужи рок наплате и плаћања из-
везене робе и услуга са роком дужим 
од годину дана. Такође и ови послови 
подлежу обавезном достављању из-
вештаја НБС.

Први следећи рок је 10. октобар

Извештаји се достављају тромесечно, 
и то до 10. у месецу за претходно троме-
сечје. Први предстојећи извештајни пери-
од је 10. октобар 2015.

Чињеница је да су ово статистички по-
даци, али као што је речено, за непошто-
вање рокова и недостављање прописа-
них извештаја за правна лица прописане 
су казне од 100.000 до 2.000.000 динара: 
казниће се за прекршај резидент - прав-
но лице, огранак страног правног лица, 
банка и нерезидент - правно лице. За пре-
дузетнике прописане казне крећу се од 
10.000 до 500.000 динара. 

Важно је нагласити следеће: при-
вредници који су се препознали у смислу 
да имају неку од обавеза извештавања 
према НБС и да то до сада нису уради-
ли, није касно да сада доставе прописане 
извештаје. Свака пропуштена радња или 
грешка која се уочи и исправи пре започе-
тог поступка контроле од стране инспек-
ције, не подразумева казну.
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САВЕТИ БАНКАРА

ЕНРИКО ВЕРДОША, ЧЛАН ИЗВРШНОГ ОДБОРА УНИКРЕДИТ БАНКЕ СРБИЈА, 
ЗАДУЖЕН ЗА КОРПОРАТИВНО И ИНВЕСТИЦИОНО БАНКАРСТВО 

ЕИБ Апекс кредитна линија  
за подршку предузећима 

Уникредит банка Србија, у сарадњи са 
Европском инвестиционом банком (ЕИБ), 
учествује у Апекс кредитној линији ка-
ко би малим и средњим предузећима са 
највише 250 запослених, предузећима 
средње тржишне капитализације са нај-
мање 250, а максимално 3000 запослених, 
као и предузећима из приватног сектора 
која запошљавају више од 3000 запосле-
них или јавним ентитетима било које ве-
личине, обезбедила пласмане за развој 
инвестиционих пројеката. 

Средства из Апекс линије одобравају се 
за пројекте који се имплементирају искљу-
чиво на територији Србије, а чија је про-
цењена вредност између 40 хиљада и 25 
милиона евра. Повољност ове кредитне 
линије је нижа камата у односу на тржиш-
ну за најмање 50 базних поена. Уз конку-
рентну камату, кредити се одобравају на 
период отплате од две до 15 година, у зави-

сности од намене, при чему рок отплате не 
може бити дужи од економског и технич-
ког трајања финансираног пројекта. 

Важно је истаћи да се кредити из ове 
линије одобравају до 100 одсто траженог 
износа за пројекте малих и средњих пре-
дузећа и до 50 одсто трошкова пројекта 
за крајњег корисника, који није мало или 
средње предузеће, с тим да износ не може 
бити већи од 12,5 милиона евра. 

“У Уникредит банци желимо да уз по-
моћ Апекс кредитне линије подржимо 
финансирање инвестиција, односно ку-
повине, реновирања или проширења ма-
теријалних добара (осим земљишта) и 
инвестирање у нематеријална добра, као 
што су развој, планирање и финансирање 
трошкова у фази изградње материјалне 
имовине, трошкове истраживања и раз-
воја или изградње дистрибутивних мрежа 
на домаћем и тржиштима унутар ЕУ. Фи-

нансијска средства из Апекс кредита мо-
гу се користити и за финансирање обрт-
ног капитала, као и за структурне проме-
не или трансформације у вези са запосле-
нима, које обезбеђују наставак економске 
активности компаније”, истиче Енрико 
Вердоша. 

Захваљујући овом аранжману, Уни-
кредит банка наставља да пружа подрш-
ку и финансијски подстиче привредни 
опоравак и даљи економски развој Србије 
и локалних заједница у којима послује.

Енрико Вердоша
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ДРУГА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА УДРУЖЕЊА ПОСЛОВНИХ ЖЕНА И ПРЕДУЗЕТНИЦА 

Предузетнице за ново доба
У организацији Удружења пословних жена Србије одржаће се 25. и 26. септембра конференција под називом 
„Предузетнице за ново доба: Нове могућности за оживљавање привреде у региону“. Суорганизатори овог 
скупа су Европска мрежа предузетништва Србије (ЕЕН), Регионални центар за развој предузетничких 
компетенција за земље југоисточне Европе и Регионални савет за сарадњу

У Привредној комори Србије ће се 25. и 
26. септембра одржати друга међународ-
на конференција Удружења пословних же-
на и предузетница, у организацији Удру-
жења пословних жена Србије. Назив ово-
годишње конференције је „Предузетнице 
за ново доба: Нове могућности за оживља-
вање привреде у региону“. Циљ је успоста-
вљање нових пословних контаката међу 
предузетницама из земаља региона, јачање 
њиховог утицаја на промену пословног ок-
ружења, стварање шире регионалне ини-
цијативе за унапређење женског преду-
зетништва, и можда најважније, њихово 
умрежавање ради заједничког наступа. 

Овај значајан скуп имаће неколико до-
гађања, а у његовој организацији Удру-
жење пословних жена Србије сарађивало 
је са Европском мрежом предузетништва 

Србије (Enterprise Europe Network – EEN), 
Регионалним центром за развој преду-
зетничких компетенција за земље југо-
источне Европе – SEECEL и Регионалним 
саветом за сарадњу – RCC.

Првог дана конференције организо-
ваће се Б2Б пословни сусрети у органи-
зацији Европске мреже предузетништва 

– ЕЕН Србија. У наставку програма ће се 
одржати конференција посвећена SEECEL 
пројекту “Women Entrepreneurship – a job 
creation engine for SEE” који су подржали: 
Gender Task Force – GTF, канцеларија СИ-
ДА и Регионални савет за сарадњу – RCC. 

Другог дана конференције говориће се о 
јавном заговарању у региону, о могућнос-
тима и резултатима умреженог наступа, 
као и о приступу изворима финансирања 
као предуслову за одрживост женских биз-

ниса. На панел дискусијама учествоваће 
представници релевантних институција и 
организација за женско предузетништво 
из региона: Албаније, Босне и Херцегови-
не, Црне Горе, Хрватске, Македоније, Ко-
сова и земље домаћина Србије. 

Прва међународна конференција Удру-
жења пословних жена и предузетница одр-
жана је крајем септембра 2013. године у Ни-
шу. У раду те конференције учествовало је 
око 180 предузетница из више земаља: Сје-
дињених Америчких Држава, Велике Бри-
таније, Немачке, Шведске, Белгије, Ита-
лије, Шпаније, Грчке, Мађарске, Словач-
ке, Пољске, Бугарске, Македоније, Босне и 
Херцеговине, Хрватске, Црне Горе, и нарав-
но земље домаћина Србије. Поред преду-
зетница скупови су окупили и бројне пред-
ставнике домаћих и међународних инсти-
туција надлежних за развој предузетништва 
и привреде. Предузетнице су разговарале о 
изворима финансирања, препорукама пред-
ставница земаља учесница за старт-ап биз-
нис, о оснаживању и јачању жена, умрежа-
вању, конкурентности предузећа и освајању 
тржишта. Постигнут је договор о заједнич-
ком учешћу у свим будућим пројектима и 
афирмацији женског предузетништва зе-
маља региона и њихово умрежавање.

Е. Р.

Стварање нових радних места 

У послеподневном делу првог дана кон-
ференције у организацији Удружења послов-
них жена, посебно ће бити организована пре-
зентација резултата пројекта „Жене преду-
зетнице – покретачи стварања нових радних 
места на подручју југоисточне Европе“ која 
има за циљ подизање свести о специфичнос-
ти ситуације са којом се сусрећу предузетни-
це у нашем региону као и да се појача капаци-
тет мрежа и удружења предузетница.

Резултате о потребама предузетница за 
обукама у Србији као и материјале за спро-

вођење ових обука, представиће SEECEL који 
је ово истраживање паралелно спровео у де-
вет земаља југоисточне Европе и Турској. Та-
кође, биће приказан и десетоминутни филм 
који представља три успешне приче наших 
предузетница, што је такође резултат пројекта.

SEECEL је Регионални центар за развој 
предузетничких компетенција за земље 
југоисточне Европе, помаже државама у 
фази пред приступање ЕУ да структури-
шу сарадњу са ЕУ у складу са политикама 
за предузетничко учење као кључне ком-
петентности. SEECEL је први резултат раз-
воја институционалног оквира произашао 
из SBA (Small Business Act) Европске уније. 

Са једног од састанака који су организовани на првој међународној конференцији, 2013. године у Нишу
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МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ БЕЗБЕДНОСТИ ОБЈЕКАТА, ИНФРАСTРУКТУРА, ЛИЦА И ПОСЛОВАЊА

Најновија достигнућа у области безбедности 
Београдски сајам ће од 13. до 16. ок-

тобра бити домаћин петог Међународног 
сајма безбедности објеката, инфраструкту-
ре, лица и пословања iSEC – најугледније и 
најсвеобухватније манифестације у при-
вредно-безбедносној области у региону. 
Због значаја нових технологија и примене 
у различитим сегментима безбедности, већ 
неколико година се са великим успехом ор-
ганизује овај сајам, проширујe асортиман, 
стручни програми и пословни сусрети.

На сајму учествују готово све највеће 
домаће security компаније, државне и 
струковне институције из области без-
бедности, од Министарства унутрашњих 
послова, које је покровитељ манифеста-
ције, до струковних удружења. На сајму 
ће бити представљени сви сегменти без-
бедности и заштите објеката и лица, од 
ИП система, видео надзора, аларма, кон-
троле приступа, интеграције система без-

бедности, управљања паметним зградама 
до форензичких техника, биометрије, ИТ 
безбедносног софтвера и опреме за бан-
карско пословање.

Сајам се одржава у хали 4 Београдског 
сајма, са слоганом „Постоји бољи начин“. 
Посебна пажња биће посвећена послов-
ном сегменту, корпоративној и индус-
тријској безбедности, техничко-физич-

кој и ICT заштити пословних корисни-
ка. Циљ је да безбедносни сектор добије 
најважније информације о софистицира-
ним системима за превентивну заштиту 
привредних, индустријских, саобраћај-
них, али и приватних објеката за посло-
вање и становање.

Сајам iSEC биће обогаћен репрезента-
тивним стручним пратећим програмом, 
тематским радионицама iSEC Know How 
и sBIT, који је још један мотив за учешће и 
посету. Радионице ће водити најугледнији 
стручњаци из области безбедности, пред-
ставници државних, академских, стру-
ковних институција из земље и региона.

Веома значајан сегмент програма биће 
посвећен универзалном проблему ин-
формационо-комуникационе данашњи-
це, претњама које корисничким пода-
цима на интернету или на PC рачунару 
упућује високотехнолошки криминал. 
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Привреда снажно повезује регион
Економска сарадња је кључ стабилности региона, нагласио српски премијер у разговору са председником 
Привредне коморе Косова Сафетом Грџалијуом и председником ПКС Марком Чадежом. Представници комора 
разговарали о повезивању компанија, оперативним моделима сарадње и реализацији пројеката 

ВЕСТИ ИЗ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

На састанку, који је одржан 13. авгус-
та, у оквиру дводневне посете делегације 
Привредне коморе Косова Привредној 
комори Србије, српски премијер Алек-
сандар Вучић оценио је да само зајед-
ничким радом можемо да очувамо поли-
тичку стабилност, постигнемо социјал-
ни мир и остваримо економски напредак, 
чиме бисмо убрзали процес придружи-
вања Европској унији. Председник српс-
ке владе је током сусрета са председници-
ма две коморе нагласио значај улагања у 
модернизацију инфраструктуре, посеб-
но у изградњу аутопута, ревитализацију 
железнице и успостављање ваздушног 
саобраћаја. 

Председници Привредне коморе Ср-
бије и Привредне коморе Косова Марко 
Чадеж и Сафет Грџалију упознали су пре-
мијера са израђеним планом активности 
за унапређење привредне сарадње. Пред-
седници комора нагласили су да постоји 
воља и спремност да се сарађује и разго-
вара и да две привредне коморе изграђују 
пут за сарадњу бизниса у региону. Кон-
кретна сарадња промениће слику реги-
она и указати да можемо да сарађујемо и 
јачамо дијалог и партнерство.

– Посета наше делегације, у којој се на-
лазе економски званичници, разговори 

са колегама у Србији, као и пријем наше 
делегације код премијера Александра Ву-
чића и министра привреде Жељка Сер-
тића, сведоче да међу нашим привреда-
ма наступа ново време, у којем неће доми-
нирати само политика већ и економија. 
Уместо несугласица, морамо да иденти-
фикујемо заједничке интересе наших 
грађана и да продубљујемо економску са-
радњу, рекао је Сафет Грџалију.

Посета Београду показује да постоји 
воља и спремност да се сарађује и разго-
вара о будућности, заједничким економ-

ским интересима и чланству у ЕУ, што 
је циљ обе привреде. Решење проблема 
треба тражити у успостављању партнер-
ских привредних односа између Београда 
и Приштине. На тај начин ћемо и Европи 
показати да смо способни да заступамо 
своје интересе, превазиђемо горку про-
шлост и кроз сарадњу напредујемо, ис-
такнуто је на састанку у ПКС. 

Циљ је да привредници и компаније 
унапреде сарадњу и пословање на тр-
жишним принципима и дају допринос 
нормализацији односа.

Усаглашено 26 пројеката 

Премијер Александар Вучић подржао је предлоге заједничких 
активности комора региона, које су му представили председници 
Привредне коморе Србије и Привредне коморе Косова Марко Ча-
деж и Сафет Грџалију. Састанку је присуствовао и министар привре-
де Жељко Сертић. Предлози су представљени 27. августа на Сами-
ту западног Балкана у Бечу. 

– Усаглашено је 26 пројеката са важном улогом повезивања компанија, 
како би све земље региона могле да учествују у реализацији. Наше еко-
номије су мале да би могле нешто самостално да учине, навео је Чадеж. 

Скуп западног Балкана, наставак прошлогодишњег састанка при-
вредника у Бечу, отвара могућност да се разговара са представни-
цима пословних заједница из региона о највећим инфраструктур-
ним пројектима развијеним у протеклих годину дана. 

Председник ПКС је истакао да привреда добро ради, иако је у 
протеклом периоду било доста догађаја који би могли да ометају 
регионалну сарадњу. 

– Важно је да постоји политичка стабилност. Србија има јасан став 
према политици регионалне сарадње, а ПКС има свакодневне кон-
такте са привредницима из региона и активно ради на решавању 
проблема, рекао је Марко Чадеж.



ОГЛАС
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КАКО ДА ПРЕДУЗЕТНИЦИ ВИШЕ ИЗВОЗЕ У ЗЕМЉЕ РЕГИОНА

Тржиште ЦЕФТА региона, на којем је 
Србија прошле године реализовала ви-
ше од 20 одсто извоза и осам одсто увоза, 
веома је значајно за нашу земљу. Од 2007. 
од када је ступио на снагу мултилатерал-
ни Споразум о јединственој зони слобо-
дне трговине у југоисточној Европи – ЦЕ-
ФТА, који подразумева укидање царина 
и потпуну либерализацију тржишта ро-
бе, Србија константно бележи суфицит у 
размени. У ЦЕФТА зони су Босна и Хер-
цеговина, Црна Гора, Македонија, Мол-
давија, Албанија и Косово (УНМИК). И 
Хрватска је била чланица до уласка у ЕУ. 
Споразум ЦЕФТА (Central European Free 
Trade Agreement) је настао 1992. године 
и важио је за земље средње Европе, та-
козване Вишеградске групе, после чијег 
пријема у ЕУ је адаптиран за земље југо-
источне Европе.

ЦЕФТА споразум је заменио 32 била-
терална споразума о трговини у регио-
ну и то је први корак у интеграцији тр-
жишта земаља југоисточне Европе, које 
будућност виде у ЕУ. Споразум ЦЕФТА 
произвођачима и извозницима даје при-
лику да производе пласирају по знатно 
повољнијим условима, без царина, а за 
око 30 милиона потрошача ЦЕФТА зна-
чи бољу понуду робе и ниже цене. Спо-
разум хармонизује трговинска правила 

међу чланицама, правила трговања пра-
вима интелектуалне својине и промоцију 
инвестиција. 

Успешан модел размене

Према подацима Републичког завода 
за статистику Србије, у 2014. години смо 
са земљама ЦЕФТА остварили суфицит у 
размени од 1,9 милијарди долара, што је 
резултат углавном извоза пољопривред-
них производа (житарице и производи 
од житарица и разне врсте пића), као и 
извоза разних готових производа. Извоз 
Србије износио је 2,8 милијарди долара, а 
увоз 927 милиона долара. У увозу су били 
најзаступљенији гвожђе и челик, камени 
угаљ и брикети, поврће и воће. Структу-
ра извоза показује да највише извозимо 
производе нижег степена обраде. Због 
тога треба да унапређујемо индустријску 
производњу, повећамо извоз софистици-
раних производа и јачамо сарадњу пре-
дузетника, која може да допринесе по-
већању робне размене. 

Најзначајнији партнер Србије у ре-
гиону је Босна и Херцеговина, Македо-
нија је друго извозно ЦЕФТА тржиште 
за српску храну, Црна Гора треће, док је 
врло скромна трговина са Албанијом и 
Молдавијом. За првих пет месеци ове го-

дине у ЦЕФТА регион Србија је извезла 
пољопривредно-прехрамбених произво-
да за 347,7 милиона долара, док је остваре-
ни суфицит вредан 286,8 милиона долара. 

ЦЕФТА регион је други спољнотрго-
вински партнер Србије, после ЕУ. Ср-
бија је највећа земља у том региону, а у 
прошлој години покривеност увоза изво-
зом је била 350 одсто.

– ЦЕФТА је у односу на сарадњу са дру-
гим земљама ретко успешан модел трго-
винске размене, јер једино са тим регио-
ном остварујемо суфицит у размени ро-
бе. У првих пет месеци ове године Србија 
је остварила суфицит у износу од 710 ми-
лиона евра, а у другој половини године се 
очекује и већи раст, јер следи интензив-
нији извоз житарица и пива. Добит коју 
остварујемо на ЦЕФТА тржишту неутра-
лише дефиците које имамо у трговини са 
другим земљама. То је веома значајно, јер 
са ЕУ, и поред раста извоза, имамо дефи-
цит у размени робе, каже Бојана Тодоро-
вић, помоћница министра трговине, за-
дужена за мултилатералну и регионал-
ну сарадњу, укључујући ЦЕФТА регион. 

Почетком године започети су и прего-
вори о либерализацији сектора услуга, са 
акцентом на професионалне и пословне 
услуге које обухватају признавање струч-
них квалификација радника. Преговори о 

У 2014. години смо са земљама ЦЕФТА региона остварили суфицит у размени од 1,9 милијарди 
долара што је резултат извоза углавном пољопривредних производа. Српска мала и средња 
предузећа и предузетници треба добро да упознају правила трговања, да таргетирају 
тржишта, да се удружују и да заједнички учествују на тендерима

ЦЕФТА споразум се може 
још боље користити
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либерализацији услуга имају велики зна-
чај, јер услуге чине 65 одсто БДП Србије. 
Либерализација ће омогућити већу мо-
билност и кретање инжењера, архитеката, 
медицинских радника и других стручња-
ка у земљама региона. У току су прегово-
ри и за међусобно признавање лиценци 
грађевинско-монтажних радова. 

Бојана Тодоровић истиче да је дугого-
дишњим радом створена ЦЕФТА „фами-
лија“, јер се земље овог региона догова-
рају и о решавању проблема који су ван 
оквира споразума, што се није очеки-
вало. У ЦЕФТА региону, трговинска са-
радња је повезала администрације чла-
ница ЦЕФТА, што помаже бржем от-
клањању проблема.

Домаће порекло робе

Близина тржишта, мали трошкови 
транспорта, разумевање језика, позна-
вање менталитета, олакшавајуће су окол-
ности на тржишту ЦЕФТА и предуслов за 
добру процену конкуренције и пласман 
робе.

Бесцаринска трговина према ЦЕФТА, 
могућа је само за робу која има статус 
домаћег порекла. ЦЕФТА омогућава та-
козвану дијагоналну кумулацију порек-
ла робе, која се регулише паневропским 
правилима, то јест сабирање порекла ро-
бе више земаља у региону, која ће када се 
извезе имати статус домаћег порекла. У 
пракси то би изгледало овако: предузеће 
из Србије увезе сировине из Босне, ре-
проматеријал из Македоније, робу про-
изведе у Србији, а потом има могућност 
да извезе робу не само у БиХ, по ЦЕФТА 
споразуму, већ и у ЕУ. 

Од 1. маја могућа је и дијагонална ку-
мулација ЦЕФТА са ЕФТА земљама (Нор-
вешка и Исланд), а ускоро и са Швајцар-
ском. Србија је по овом споразуму већ 
увозила лосос из Норвешке, риба је об-
рађивана у  нашој земљи, а затим изво-
жена у ЕУ. 

– Дијагонална кумулација порекла се 
недовољно примењује у привредној са-
радњи између земаља региона. Секторско 
повезивање на нивоу привредних грана 
допринело би ефикаснијој примени. У то-
ку је израда студије о областима у којима 
су земље региона највише повезане, како 
би направиле заједнички производ и из-
возиле га. Први резултати показују да су 
земље региона највише интегрисане у об-
ласти аутомобилске индустрије и индус-
трије пића и у тим делатностима можемо 
да остваримо највећу корист, каже Боја-
на Тодоровић. 

Она додаје да у Србији треба повећа-
ти извоз финалних производа и произ-
вода вишег степена обраде, развијати ин-
дустријску и производњу софистицира-
них производа. Постојала је идеја да ве-
лики извозник ФИАТ успостави сарадњу 
са произвођачима ауто-компоненти у ре-
гиону, да би се повећала производња и из-
воз производа вишег степена обраде. 

Удруживање фирми

Коморе и пословне заједнице су вео-
ма важне за развој ЦЕФТА заједнице, јер 
су идентификовале све баријере, системс-
ке, административно-техничке и на ни-
воу региона обавештавале надлежно ми-
нистарство и покретале решавање. У јед-
ном тренутку је било преко 100 барије-
ра, а сада је знатно мање ограничења у 
трговини. 

Пре две године потписани су прото-
коли о међусобном признавању ветери-
нарских, санитарних и фитосанитарних 
уверења са Македонијом, Црном Гором и 
БиХ, чиме су у значајној мери елимини-
сани проблеми у промету робе и скраће-
но задржавање камиона на границама, 
па су тиме смањени и трошкови. Смање-
но је и узорковање робе, чиме су оства-
рене уштеде у транспорту и до 10 одсто. 
Бржа испорука робе значајно доприноси 
смањењу цена. 

Митар Пржуљ, координатор за регио-
налну сарадњу Привредне коморе Србије, 
каже да је у ЦЕФТА региону изједначен 

систем јавних набавки и да је у току изјед-
начавањe законских регулатива земаља 
са циљем да се привуку инвестиције. Ср-
бија нема довољно финансијских капа-
цитета за улагања. Једино са Републиком 
Српском и Црном Гором остварујемо по-
зитивне инвестиције, а и Македонци ви-
ше улажу у Србију, него обратно.

У размени робе међу земљама пот-
писницама ЦЕФТА неповољно је што се 
сарадња заснива највише на трговини и 

Како се решавају проблеми

Бојана Тодоровић каже да се пробле-
ми у размени робе решавају по процеду-
ри која је предвиђена споразумом. Босна 
је прошле године увела дискриминаторну 
акцизу за пиво. За пиваре мањег капаците-
та одредили су нижу акцизу, јер су њихо-
ве домаће пиваре мањег капацитета а пи-
варе већег капацитета (из других земаља) 
сврстане су у категорију која има вишу ак-
цизу. Тај проблем се још решава.

– У решавању проблема прво се оба-
вљају билатералне консултације, затим за-
седа заједнички Комитет ЦЕФТА, у којем 
су представници земаља чланица, и по-
следњи корак је међународна арбитража, 
за коју се чланице ЦЕФТА нису одлучива-
ле, јер је то скуп процес. Када се крши спо-
разум и не можемо да га решимо у оквиру 
ЦЕФТА, обраћамо се и Европској комисији 
да својим утицајем помогне да се незако-
ните мере неких чланица елиминишу, ка-
же Бојана Тодоровић.

Бојана Тодоровић
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купопродајним односима, око 90 одсто. 
Земље региона су мале, компаније недо-
вољно конкурентне, па већину великих 
послова узимају странци. Мали преду-

зетници треба добро да упознају прави-
ла трговања, таргетирају тржишта и ако 
имају кооперанте у региону заједнички 
започну производњу и извоз конкурент-
них производа, јер је то јефтиније.

– Неопходно је да се привредници по-
везују, заједнички учествују на тендери-
ма, формирају конзорцијуме. За посао у 
једном руднику угља у БиХ, од седам јав-
них набавки које су недавно расписане, 
заједно смо могли да учествујемо у шест, 
али је требало да се фирме удруже и апли-
цирају за послове. МСП немају добре ре-
ференце, бонитет и гаранције. Када је не-
ки заједнички посао на видику коморе би 
требало да врше притисак на владе да се 
обезбеде гаранције банака за предузећа, 
како би могла да учествују у пројекту, ис-
тиче Митар Пржуљ. 

Потписани су споразуми о заједнич-
ком наступу на трећим тржиштима са 
Босном и са Словенијом, па јачају посло-
ви наменске индустрије српских и босан-
ских фирми на тим тржиштима. При-
вредне коморе анализирају ситуацију на 
руском, арапском и афричком тржишту, 
са циљем да се омогуће послови МСП, 
заједничко учешће на тендерима и допри-
несе унапређењу протока робе.

Једноставније царињење

И Управа царина пружа подршку из-
возу и развоју привреде Србије. Управа 
царина је почела да уводи поједноставље-
не поступке од октобра 2010. године и до 
сада се у око 300 компанија примењује не-
ки од видова поједностављења.

Недавно су почели да издају уверења 
за примену поједностављених царинских 
поступака компанијама које послују са-
весно, у складу са законом, чиме је омо-
гућено економичније пословање. 

Миливоје Милетић, председник При-
вредне коморе Београда, каже да је Уп-
рава царина доделила појединим компа-
нијама статус овлашћеног привредног 
субјекта који добијају фирме које пред-
стављају поузданог и провереног партне-
ра. Контроле робе се своде на минимум, 
што компанијама штеди време и више 
енергије могу да уложе у обрт капитала. 

– Статус овлашћеног привредног субје-
кта може да добије само фирма која је 
прошла ригорозну контролу свих сегме-
ната пословања и за коју је закључено да 

Увоз сировина

Atenic Commerce из Чачка бави се тргови-
ном и прерадом робе црне и обојене мета-
лургије и производњом шавних цеви у огран-
ку у Алексинцу. Запошљавају 160 радника и 
сарађују са 14.000 купаца на домаћем и стра-
ном тржишту. У набавци репроматеријала и 
робе сарађују са 22 железаре из Европе. Вео-
ма успешну сарадњу имају са Железаром 
Смедерево и другим великим добављачима.

– Пословање фирми у црној металургији 
веома је отежано увозом неквалитетних си-
ровина и репроматеријала ниже класе. Пре-
радом таквих сировина смањује се квали-
тет производа на тржишту и обмањују ку-

пци, у односу на производе који се добијају 
прерадом сировина прве класе. Овај про-
блем је дуго присутан у Србији и знатно 
утиче на извоз и пласман фирми које пла-
сирају производе прве класе. Увоз неква-
литетних сировина смањује пласман асор-
тимана производа Железаре Смедерево на 
домаћем тржишту, а тај проблем се одража-
ва и на земље ЦЕФТА, каже Родољуб Попо-
вић, власник Atenic Commercа.

Он истиче да је измена Закона о поре-
зу на добит и непризнавање олакшица за 
улагање у нове инвестиције довело до 
смањења улагања у објекте и опрему. Ова 
измена не стимулише фирме са позитивним 
пословањем, које желе да прошире делат-
ност новим објектима и опремом. 

Највећи суфицит са БиХ 

Србија је успоставила промет плаћања 
са највећим партнером у региону БиХ, 
али су за путни саобраћај и даље потреб-
не зелене карте. Са БиХ смо остварили 
највећи вишак у размени пољопривред-
но-прехрамбених производа. За првих пет 
месеци 2015. суфицит је био око 270 мили-
она долара. Размена две земље достигла 
је скоро 634 милиона долара, српски из-
воз вредео је око 451,5 милиона долара, а 
увоз 182 милиона долара.

– У Босну у већој мери извозимо про-
изводе са вишим степеном прераде. Го-
дишње извеземо пива у вредности од 
преко 40 милиона долара. У српском из-
возу робе у БиХ, поред пива у боцама, до-
минира и шећер, семе сунцокрета, куку-
руз, пшеница, безалкохолна пића, уље од 
сунцокрета и пшенично брашно. У увозу 
из Федерације БиХ доминирају сировине, 
тузланска со, угаљ и кокс за Железару Сме-
дерево, каже Митар Пржуљ.

Заједничка производња БиХ и Србије 
могућа је и у производњи пољопривред-
не механизације, резервних делова за 
тракторе и друге пољопривредне меха-
низације, а извозно тржиште су исламске 
земље. Привредне коморе земаља из ре-
гиона потписале су споразум о сарадњи 
у сектору грађевинарства како би вели-
ке грађевинске фирме оснивале конзор-
цијуме и заједнички наступале на трећим 
тржиштима. На тај начин удружена грађе-
винска предузећа из БиХ могла би, заједно 
са фирмама из Србије, да наступају на тр-
жиштима арапских земаља и не само код 
изградње станова. 

Митар Пржуљ
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је усвојила строге европске стандарде, као 
и да је способна да гарантује безбедност 
у производњи, складиштењу, дистрибу-
цији робе, каже Милетић. 

Предности које доноси систем овла-
шћеног привредног субјекта су и мање 
документације, избор места контроле, 
бољи односи, позиционирање и већа ефи-
касност компаније на тржишту. 

Искуства извозника

Привредници кажу да извоз у земље 
ЦЕФТА добро функционише, они прила-
гођавају производе трендовима и навика-
ма потрошача на тржиштима, али је неоп-
ходно побољшати електронску докумен-
тацију на царинама. Извозници услуга, 
софтверских решења кажу да је царинска 
процедура компликована и више прила-
гођена извозу робе, као и да држава треба 
да обрати више пажње на извоз софтвера 
како би имала више користи од тога. 

Компанија Телегруп бави се из-
градњом фиксних и мобилних мрежа и 
софтверским инжењерингом. Поред Ср-
бије, успешно послују у БиХ, Црној Гори, 
Македонији и Бугарској. 

Диана Глигоријевић, директорка мар-
кетинга, каже да су уговори за извоз ус-
луга прилично компликовани и да је про-
цедура сложена:

– Крајње је време да држава има друга-
чији третман у извозу услуга и софтвер-
ских решења. Понекад се на царини де-
шава да не прихвате ЦД са значајним 
софтверским решењем, додатно преис-
питују шта је унутра, а тиме се успора-
ва царински поступак. Софтверске ком-
паније се неретко одлучују да поставе на 
интернету решења, која се плаћају карти-
цом, од чега држава нема користи. Неоп-
ходно је да се регулише наплата и сагле-
да потенцијал извоза софтвера и услу-
га, јер ће у супротном у овој области све 
више расти сива економија, каже Диана 
Глигоријевић. 

Мара Шећеров, саветница директора 
продаје у Алко групи, коју чине десети-
не компанија, међу којима Пионир из Су-
ботице са четири фабрике, Хисар из Про-
купља, Алфа Плам из Врања и друге, из-
вози 70 одсто производње кондиторских 
производа, штедњака, котлова за цен-
трално грејање. 

– У извозу на тржишта ЦЕФТА реги-
она имамо добра искуства. У сарадњи 
са коморама учествовали смо у укидању 
ванцаринских баријера. Сертификати за 
здравствену исправност производа који 
се издају у Србији важе у свим земљама 
и то значајно олакшава пословање. Убр-
зана је царинска процедура, нема застоја 
на граници и то доприноси бољој продаји 
целе групе. Неопходно је наставити рад 
на побољшању електронске ”папироло-
гије”, каже Мара Шећеров. 

Алко група ће ускоро поднети захтев 
за статус овлашћеног привредног субје-
кта чиме ће добити и могућност кућног 
царињења, односно да камиони иду ди-
ректно на гранични прелаз, без свраћања 
на царинске терминале. За то је неопход-
но да едукују људе, који треба да познају 
тарифни систем.

Мара Шећеров истиче да извозници 
треба добро да се упознају са асортиманом 
производа и навикама потрошача које ни-
су исте у свим земљама, и да на основу тога 
прилагоде цену тржишту и квалитету робе.

Сарадња земаља повезаних ЦЕФТА 
споразумом је значајно напредовала, али 
регион још није достигао стопе привред-
ног раста од пре економске кризе, па је 
веома важно привући инвеститоре да 
уложе у тржиште чији потенцијал није у 
потпуности искоришћен. Све то би тре-
бало позитивно да се рефлектује на стопу 
запослености, а крајњи резултат требало 
би да буде раст животног стандарда ста-
новништва у земљама региона.

Мирјана Вујадиновић

Потребна јача индустрија

Миливоје Милетић каже да је за боље 
функционисање тржишта у земљама пот-
писницама ЦЕФТА споразума неопходна 
јача привредна активност, јер је на  тр-
жиштима земаља потписница промење-
на структура привреде. У Србији је удео 
индустрије у БДП-у мањи од 20 одсто, а 
то је веома значајан сектор, јер генерише 
развој целокупне привреде што је преду-
слов за веће запошљавање. Проблем ин-
дустријализације се мора решавати стра-
тегијом и развојем индустријских капаци-
тета. Привредници су заинтересовани за 
изједначавање услова инвестирања у ЦЕ-
ФТА региону, а предвидивост пословања 
би повећала удео страних инвестиција и 
запосленост. 

Миливоје Милетић

Диана Глигоријевић



 22 Из региона

Повећан извоз воћа и 
поврћа из Бих у Русију

Извоз воћа и поврћа из Босне и Херце-
говине у Русију у последњих годину да-
на знатно је повећан. Воћари кажу да су 
им добродошле санкције које је Европска 
унија увела Русији, јављају босански ме-
дији. У освајање руског тржишта су воћа-
ри кренули удружено и основали коопе-
ративу. О успешности те извозне стра-
тегије говоре и подаци Агенције за ста-
тистику Босне и Херцеговине – у првих 
шест месеци прошле године из БиХ у Ру-
сију извезено је воћа и поврћа у вреднос-
ти 27.000 евра. У истом периоду ове го-
дине само јабука и крушака извезено је 
за више од пет милиона евра.

Уговор о трговини БиХ и Русија имају 
већ десет година. Извоза је било и ра-
није, али у Привредној комори Републике 
Српске сматрају да има простора за ши-
рење посла. Кажу да је Русија заинтере-
сована и за друге производе. Зато би, сма-
трају, олакшица био Споразум о слобод-
ној трговини.

„Ту се ради о међудржавном споразуму 
који би омогућио да се не плаћају цари-
не на извоз из РС, односно БиХ на тери-
торију Руске Федерације. На пример, са-
да се у извозу јабука плаћа између 10 и 15 
одсто царине“, изјавио је Владимир Бла-
гојевић из Привредне коморе РС.

Воћари, упркос томе, тврде да им по-
сао добро иде. Ново тржиште ојачало им 
је положај и на домаћем терену, па се на-
дају доброј заради, јер је ова година изу-
зетно родна. Добар је род шљива и кру-

шака, па су велике количине откупљене 
и отишле су у Русију. Сада се очекује и 
велики откуп овогодишњег рода јабука. 
После прошлогодишњих поплава и вели-
ких губитака у воћарству, ове године род 
би могао надмашити очекивања, што ће 
се добро одразити на извозни салдо.

Русија забранила увоз хране 
из Црне Горе и Албаније 

Русија је 13. августа додала Албанију, 
Црну Гору, Лихтенштајн и Исланд на листу 
држава из којих је забранила увоз хране, 
као одговор на санкције Запада против 
Москве због кризе у Украјини, саопштио 
је премијер Дмитриј Медведев. Он је ре-
као да ће Русија забранити и увоз одређе-
не хране из Украјине од 2016. године уко-
лико ступи на снагу споразум о економ-
ском удруживању те државе и Европске 
уније. Медведев је рекао да су четири до-
дате земље подржале претходну одлуку о 
продужавању санкција ЕУ против Русије.

„Њихов аргумент за одлуку да се при-
друже санкцијама ЕУ против Русије био 
је да су обавезни да испоштују бројне спо-
разуме са ЕУ. Али такав став је само дели-
мично поштен“, рекао је Медведев, а пре-
нео ТАСС.

Како је нагласио Медведев, и бројне 
друге земље имају сличне споразуме са 
ЕУ, али не учествују у санкцијама про-

тив Русије. Црна Гора је у Русију извози-
ла свеже месо, вина, ракове, шкољке и ос-
тале плодове мора, али и сиреве и млеч-
не производе. 

Да подсетимо, Русија је прошле годи-
не забранила увоз хране из ЕУ, Аустралије, 
Канаде, Норвешке и Сједињених Америч-
ких Држава. Такође, уведена је забрана на 
увоз конзервиране рибе из Пољске јер је 
приликом анализе рибљих конзерви с ни-
жим садржајем бензапирена откривено 
кршење руских закона у области заштите 
права потрошача. Уз то, и натпис на етике-
ти не одговара садржају производа, када је 
реч о енергетској вредности и садржају по-
линезасићених масних киселина. Русија је 
раније забранила увоз конзерви са истом 
врстом рибе из Латвије и Естоније.

Као што је познато, Европска унија је 
22. јуна ове године продужила санкције 
Русији до 31. јануара 2016. године, а као од-
говор, Русија је продужила санкције пре-
ма западним земљама на још годину дана.

У Словенији највећа плата, 
у Македонији најмања

Срби и Македонци најмање зарађују у 
региону. У Србији је просечна плата 377 
евра, док је у Македонији 350. Оно што 
спаја све земље западног Балкана јесте 
незапосленост. Док регион чека инвести-
ције, чека и европску плату која прелази 
и 2.000 евра, објавила је Радио телевизија 
Србије (РТС) крајем августа 2015. године.

Словенци најбоље зарађују – 1.000 евра 
месечно. Хрватска – као још једна члани-
ца Уније на Балкану – по животном стан-
дарду је на другом месту, а плата у тој 
земљи је 700 евра. На трећем и четвртом 
месту су Црногорци и Босанци који за-
рађују 470 и 423 евра. 

Македонски економиста Александaр 
Јанев је оценио да бруто домаћи производ 
по становнику у Македонији и Србији из-
носи само трећину европског просека и, 
према процени Светске банке, са овак-
вим темпом раста требаће нам више од 
80 година да достигнемо европски ниво.

Оно што мучи регион јесте велика заду-
женост. Хрватски дуг је веома висок и један 

Овогодишњи добар род је већ откупљен  
за руско тржиште

Вино, плодови мора као ни разне врсте меса 
неће више моћи из Црне Горе у Русију
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је од највиших у ЕУ, док је јавни дуг Маке-
доније најнижи у региону западног Балка-
на: износи око четири милијарде евра (око 
43 одсто БДП-а), што значи да је Македонија 
најмање задужена међу земљама у региону. 

Кад је реч о просечним зарадама у раз-
вијеној Европи, просечна европска плата 
у ЕУ износи око 2.000 евра – у Аустрији 
је просечна плата 2.114 евра а у Францу-
ској 2.474 евра.

Еуробанка преузела филијалу 
Алфа банке у Бугарској

Алфа банка и Еуробанка објавиле су 
21. јула да су постигле прелиминарни до-
говор о преузимању филијале Алфа бан-
ке у Бугарској од стране бугарског огран-
ка Еуробанке – Еуробанк Бугарска АД 
(Постбанка). У заједничком саопштењу 
наводи се да је трансакција у потпуности 
у складу са плановима за реструктури-
сање Алфа банке и Еуробанке које је Ев-
ропска комисија одобрила 2014. године, а 
који подразумевају, између осталог, да се 
свака банка фокусира на пословање само 
на најважнијим тржиштима.

Ова трансакција обухвата целокуп-
но банкарско пословање филијале Алфа 
банке у Бугарској које се састоји од депо-
зита у вредности од 254 милиона евра и 
бруто кредита од 410 милиона евра. По 
њеном завршетку Постбанка ће имати 
мрежу са више од 200 експозитура ши-
ром земље и више од 3.000 запослених.

Очекује се да Постбанка овим преу-
зимањем ојача своју тржишну позицију 
у бугарском банкарском сектору и увећа 

базу клијената и у сектору становништва 
и у сектору привреде. По завршетку тран-
сакције Постбанка ће постати четврта по 
величини банка у Бугарској.

Хрвати у буџет ЕУ уплатили 
мање, узели више

Хрватска је 2014. године повукла 173,6 
милиона евра више него што је уплатила 
у буџет Европске уније, наводи се у фи-
нансијском извештају Европске комиси-
је који је објављен крајем августа. Тај ви-
шак знатно је већи него у 2013., када је Хр-
ватска била у плусу у односу на уплате у 
ЕУ буџет за 49,6 милиона евра. 

Према подацима из финансијског из-
вештаја ЕК, Хрватска је лани из ЕУ буџета 
повукла 584,3 милиона евра, док је у 2013. 
тај износ био 290 милиона евра. Највише 
новца је повучено на име економске, со-
цијалне и територијалне кохезије – 313,9 
милиона евра. Хрватска је по нето прили-
ву из ЕУ буџета међу чланицама ЕУ у ран-
гу са Малтом, која је прошле године по-
вукла 179,4 милиона евра више него што 
је уплатила.

Позитивну „разлику“ остварили су и 
Ирска (38,8 милиона евра), Луксембург (80,1 
милион евра) и Кипар (114,8 милиона евра). 

Од 28 чланица ЕУ, десет је прошле године 
забележило минус. Највећу разлику између 
уплата и исплата имала је Немачка која је 
дала 15,5 милијарди евра више него што је 
подигла, док је највећу позитивну разлику 
између уплате и исплате у ЕУ буџет оства-
рила Пољска – 13,75 милијарди евра.

Триглав група највише 
расла у Србији

Триглав група је саопштила да је 
у првој половини ове године највећи 
раст премије осигурања остварила 
на српском тржишту. Како се наво-
ди у саопштењу те компаније, у првом 
полугодишту 2015. група је оствари-
ла раст од четири одсто фактурисане 
бруто премије осигурања у односу на 
исти период прошле године, што из-
носи 507,8 милиона евра. 

Осигурање Београд, као део Три-
глав групе, у првој половини године 
постигло је раст укупне премије оси-
гурања за 39 одсто, што је највиши 
раст премије осигурања у тој групи. 
У осталих пет држава региона у који-
ма послује Триглав група, сва зависна 
осигуравајућа друштва су забележила 
раст премије у односу на прву полови-
ну прошле године, и то у Македонији 
за 13 одсто, у Хрватској за седам, Цр-
ној Гори за пет, Босни и Херцеговини 
за девет и у Републици Српској за два 
процента. 

У Словенији је, у поређењу са пр-
вим полугодиштем 2014. године, Зава-
ровалница Триглав фактурисала за је-
дан одсто нижу бруто премију осигу-
рања у висини од 333,9 милиона евра. 
Премија осигурања имовине, која 
представља скоро 73 одсто премије 
осигурања, пала је за два одсто, док је 
премија животних осигурања порасла 
за пет процената.

Триглав група је прву половину го-
дине завршила са нето добити у ви-
сини од 53,6 милиона евра, што је 
за пет одсто мање него у истом пе-
риоду прошле године, наводи се у 
саопштењу.

У Македонији је просечна плата 350 евра – 
најмања на западном Балкану

Пољска је из буџета ЕУ подигла 13,75 
милијарди евра више него што је уплатила
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МИЛАН НЕДЕЉКОВИЋ, ДОЦЕНТ НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ЕКОНОМИЈУ, ФИНАНСИЈЕ И АДМИНИСТРАЦИЈУ 

Потребни су нам и домаћи 
и страни инвеститори
Један од кључних сегмената наше реформе је чишћење биланса пословних банака, што је главни предуслов за 
развој кредитне активности, а самим тим и за веће могућности финансирања МСП сектора. Такође, да бисмо 
могли да очекујемо снажнији раст привреде он мора бити праћен растом инвестиционе активности, али прича о 
одрживости раста не може се ослонити само на прилив страних директних инвестиција

Макроекономски оквири у којима 
послују српска мала и средња предузећа 
у овој години и даље су тешки. Кредит-
на активност је још увек на веома ниском 
нивоу. Иако је у првих шест месеци она 
чак и позитивна – ако се посматра међу-
годишња стопа раста – то је благо пози-
тиван показатељ јер је прошлогодишња 
база веома ниска. Да бисмо могли да оче-
кујемо снажнији раст привреде он мора 
бити праћен пре свега растом инвести-
ционе активности, али прича о одржи-

вости раста не може се ослонити само 
на прилив страних директних инвести-
ција. Оне јесу важне, али исто тако мо-
рамо стимулисати и раст домаћих ула-
гања која су, опет, повезана са кредит-
ном активношћу.

Овако Милан Недељковић, доцент 
на Факултету за економију, финансије 
и администрацију (ФЕФА), оцењује ма-
кроекономске услове у којима током 
2015. године послују мала и средња 
предузећа у Србији. Он наводи да, иа-

ко на фискалној страни постоје пози-
тивна кретања, морамо водити рачу-
на о кредибилитету, односно да пред-
виђене и најављене мере буду заиста и 
спроведене. У разговору за Економетар 
он истиче да је неопходно да се заузе-
ти курс фискалне консолидације одржи 
најмање у наредне три године јер „ако 
мењате програм на сваких шест месеци, 
то не доприноси јачању кредибилитета 
који је кључан да би тржишни учесни-
ци могли да планирају своја улагања и 

Милан Недељковић
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на тај начин дају и додатне позитивне 
ефекте самом програму“.

– С једне стране, почела је фискална 
консолидација која показује да ће циљ у 
виду висине буџетског дефицита за 2015. 
годину бити остварен и нижи од плани-
раног. Треба, међутим, имати у виду да 
је један део позитивног резултата у пр-
вих шест месеци дошао и као последица 
смањених капиталних издавања која су 
износила мање од 20 одсто укупно пред-
виђених за целу годину. То је у кратком 
року умањило дефицит, али, с друге стра-
не, има негативне средњорочне ефекте на 
раст. Поред тога, за ову годину планиран 
је и издатак за отпремнине радницима, 
али реструктурисање јавних предузећа 
још није започето. Тај трошак, који је тре-
нутно изостао, појавиће се на фискалној 
страни тек наредне године и зато је нео-
пходно наставити са предвиђеним мера-
ма консолидације. 

Такође, постоје одређена благо пози-
тивна кретања у привредној активности 
која су нешто боља од очекиваних. Везано 
за спољнотрговинску активност, као плус 
у првој половини године имамо раст из-
воза и смањење дефицита текућег рачуна 
платног биланса. Први пут се дешава да 
се дефицит, који је најнижи у последњих 
пет-шест година, у потпуности финанси-
ра приливом страних директних инвес-
тиција – каже Недељковић.

•	 Колико	 су	 мала	 и	 средња	 преду-
зећа	тренутно	у	фокусу	Владе	Ср-
бије	и	финансијских	институција?

– Ми стално говоримо да су ова преду-
зећа јако битна за српску привреду и да се 
наш раст заснива управо на МСП секто-
ру. Слична ситуација је и у више земаља 
Европе, где мала и средња предузећа зау-
зимају већи део тржишта – у еврозони се 
тај удео креће и изнад 70 одсто, а у поје-
диним државама чине и више од 90 од-
сто привредне активности. Зато циљ Вла-
де Србије и осталих носилаца економске 
политике свакако јесте стимулисање рас-
та и развоја МСП, али овај сектор се не 
може посматрати изоловано од стварања 
амбијента за одрживи привредни развој 
у целој земљи.

•	 Какве	ефекте	по	мали	бизнис,	и	по	
приватни	сектор	уопште,	очекује-
те	од	реформе	јавног	сектора	и	ре-
структурисања	јавних	предузећа?

– Можемо свакако очекивати пози-
тивне ефекте. Да би се сада финанси-
рала јавна предузећа држава емитује 
хартије од вредности што истискује 
приватни сектор са финансијског тр-
жишта, односно из банкарског секто-

ра. Други елемент јесте да, уколико се 
подиже ефикасност јавних предузећа, 
с једне стране имамо могућност да се 
смањују трошкови на нивоу локалних 
самоуправа или дажбине према моно-
полистичким предузећима, што би тре-
бало да има позитивне ефекте на трош-
ковну страну МСП. С друге стране, ако 
имате рационализацију броја запосле-
них постоји простор да се један део тих 
људи укључи на неки начин у приватни 
сектор, па би и то могло да има одређе-
ни позитиван ефекат.

•	 МСП	сектор	као	највећу	тешкоћу	у	
свом	пословању	најчешће	наводи	
отежано	финансирање?

– Када је реч о финансирању МСП-а, то 
је можда и једно од кључних питања за 
нашу економску политику. Ми сада има-
мо на неки начин ситуацију испрепле-
тености између банака и предузећа која 
онемогућава развој и једне и друге стра-
не. Предузећа имају проблеме са лик-
видношћу који се трансферишу на банке 
које онда  имају проблем са наплативо-
шћу својих кредита и последично погор-

шање својих  биланса. Банке то морају да 
надоместе кроз више каматне стопе пре-
ма другим, тренутно здравим, клијенти-
ма и тако се крећемо укруг, а тај круг се, 
на жалост, све више сужава.

•	 Где	видите	излаз	из	тог	круга?
– Један од кључних сегмената наше 

реформе је чишћење биланса послов-
них банака, што је главни предуслов 
за развој кредитне активности, а са-
мим тим и за веће могућности финан-
сирања МСП сектора. Већ постоји ини-
цијатива под патронатом Народне бан-
ке Србије и у изради је стратегија за ре-
шавање проблема ненаплативих кредита 
која би требало да створи основу и за ја-
чање кредитне активности према ма-
лим и средњим предузећима. Други би-
тан сегмент, о коме се доста прича али 
се мало ради на њему, везан је за инсти-
туционалну реформу. Ту превасходно 
мислим на законски и судски део. За-
кон који се односи на процес стечаја и 
на сам институт Унапред припремљеног 
плана реорганизације (УППР) је на неки 
начин обесмишљен јер уопште не омо-
гућава убрзање уласка у имовину дуж-
ника. Иако је сама идеја УППР-а одлич-
на – да омогући предузећу да искористи  
тајмаут и среди се како би наставило да 
ради – судски процес је код нас спор, па 
тако имамо ситуацију да, уместо пери-
ода од месец дана у коме би суд требало 
да одлучи да ли се УППР прихвата или 
не, код нас тај процес може да траје и по 
неколико година.

•	 Да	ли	су	за	развој	мале	привреде	
довољне	кредитне	линије	које	се	
повлаче	из	међународних	финан-
сијских	 институција,	 на	 пример	
Европске	 банке	 за	 обнову	 и	 раз-
вој	(ЕБРД)?

Мере ЕЦБ стабилизовале курс

•	 Какви	ће	по	српску	привреду	и	МСП	
сектор	бити	ефекти	мера	Европске	
централне	банке	(ЕЦБ)	која	је	одлу-
чила	да	месечно	у	европску	привре-
ду	упумпава	60	милијарди	евра?

– Први кључни елемент програма ЕЦБ 
био је економски и то је ефекат на девиз-
ни курс. Жеља је била да се депресија-
цијом евра да замајац европској привре-
ди. Евро је за шест месеци депресирао у 
односу на долар за 13-14 одсто, што би 
требало да покаже да је било одређених 
позитивних ефеката на европска преду-
зећа. Други битан елемент су очекивања 
тржишних учесника које ЕЦБ жели да сти-
мулише тако што први пут у сегмент своје 
политике ставља и привредни раст иако 
је до сада увек тврдила да јој је мандат ис-
кључиво очување ценовне и финансијске 
стабилности.

Што се тиче ефеката на српску привре-
ду, сваки привредни раст у еврозони има 
позитиван ефекат на нас зато што ће на-
ша предузећа која извозе имати прилику 
да пласирају своје производе и неће осе-
тити пад тражње. С друге стране, депре-
сијација евра према долару условила је да 
курс евра према динару буде релативно 
стабилан, што је у ситуацији у каквој се на-
лази наша економија позитиван елемент 
и смањује трошкове везане за финанси-
рање кредита.

Пад кредитне активности 
према МСП

– Анкета Европске централне банке по-
казује да је током светске економске кри-
зе дошло до пада кредитне активности 
према малим и средњим предузећима, 
нарочито у пет земаља периферије (Грчка, 
Италија, Португал...). Проблем није само 
на страни понуде, где банке нису спремне 
да финансирају предузећа и пооштравају 
кредитне услове, него имамо (како у евро-
зони, тако и у Србији) и смањену тражњу 
за банкарским позајмицама. Предузећа 
ни не аплицирају за кредите јер унапред 
знају да ће бити одбијена.
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– ЕБРД има програме подршке МСП 
сектору који је већ неко време у њиховом 
фокусу, а биће и у наредном периоду. То је 
добра ствар зато што је ЕБРД финансијска 
институција која располаже великим лик-
видним средствима и притом, својом екс-
пертизом и познавањем тржишта, омо-
гућава смањење ризика. Пословне банке 
које прате ЕБРД имају мањи ризик ула-
гања и самим тим већу спремност да кре-
дитирају мала и средња предузећа.

Светска банка такође има програ-
ме који су везани за развој малог биз-

ниса, само што је с те стране неопходно 
да постоје јасно дефинисани параметри 
спровођења програма. Ипак, да би та врс-
та подршке имала ефекта неопходно је да 
ми урадимо први део посла.

•	 Постоје	ли	још	неки	алтернативни	
извори	финансирања	на	које	може	
да	рачуна	приватни	сектор?

– У еврозони и у многим латиноаме-
ричким и азијским земљама, делимично 
и у Хрватској, Пољској и Мађарској, то-
ком последње четири године дошло је до 
великог бума у емитовању корпоратив-
них обвезница, што за предузећа пред-
ставља активан начин финансирања. 
Позитиван ефекат оваквог развоја мог-
ло би да буде то што би велика преду-
зећа у том случају могла да позајмљују 
на тржишту корпоративних обвезница. 
Тиме би банке биле условљене да алоци-
рају свој портфолио према МСП секто-
ру, па би мала и средња предузећа имала 
индиректне користи од продубљивања 
финансијског тржишта. На жалост, Ср-
бија и неколико земаља у окружењу су 
једине које нису имале никакав развој 
на овом пољу у последње четири годи-
не, иако је то најактуелније решење на 
растућим тржиштима. Други алтерна-
тивни извор финансирања су различити 
типови инвестиционих фондова преду-

зетног капитала који су такође у самом 
зачетку код нас. 

•	 Колики	привредни	раст	можемо	
очекивати	у	току	ове	године?

– Привредни раст би требало да буде 
виши од минус 0,5 одсто, колико је ини-
цијално очекивано, на нивоу до плус 0,5 
одсто. Ипак, мислим да распон од 0,4 или 
0,5 одсто навише или наниже не прави 
неку битну разлику осим можда психо-
лошке. С обзиром на ниску базу од које 
почињемо, тај раст би код нас заиста мо-
рао да буде много већи.

•	 Шта	бисте	препоручили	српским	
привредницима	 који	 се	 боре	 за	
своје	место	на	тржишту?

– Тражите пројекте који су рентабил-
ни у одређеном краћем периоду, реци-
мо до две године. Делатности које су у 
садашњим условима профитабилне на 
средњи рок потенцијално носе опасност 
ниске ликвидности и нису нешто на шта 
би се требало ослонити. Такође, увек тра-
гајте за најбољим условима финансирања. 
Финансијска писменост је веома важна и 
људи код нас би требало да раде на обу-
ци у том сегменту, како би могли исправ-
но да процене понуде различитих финан-
сијских институција – закључује у разго-
вору за Економетар Милан Недељковић.

Марко Андрејић

Државне обвезнице мањи 
ризик за банке

– Ми смо до сада имали случај да др-
жава кроз емисију својих хартија од вред-
ности практично истискује један део лик-
видних средстава банака. Банке пласирају 
средства у државне обвезнице где је ри-
зик мањи и самим тим смањују се могућ-
ности за финансирање приватног секто-
ра. Ту ће, наравно, највише трпети упра-
во МСП пошто су она најризичнија за бан-
ке које ће свој портфолио ребалансирати 
смањивањем изложености према малим 
и средњим фирмама.

Недељковић: Сваки привредни раст у еврозони има позитиван ефекат и на нас
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Раст продаје и нето 
добити Атлантик групе

Атлантик група је у првом полуго-
дишту 2015. године остварила приходе 
од продаје од 333,1 милион евра, што је 
у односу на исто раздобље 2014. годи-
не раст од 3,5 одсто. Добит, пре кама-
та и пореза (ЕБИТ), износи 27,3 мили-
она евра  и мања је за 10,0 одсто, најви-
ше услед раста цена сировина, док нето 
добит након мањинских интереса из-
носи 18,9 милиона евра, што предста-
вља раст од 9,6 одсто, саопштила је та 
компанија.

Од важних пословних догађаја у пр-
вој половини године, истичу се ширење 
дистрибутивног портфолија, даљи раз-
вој сопствених брендова који, зах-
ваљујући иновацијама и квалитету, 
настављају да освајају међународна при-
знања, наставак интеграцијских актив-
ности Фудланда, као и пуштање у рад 
производног погона енергетских плочи-
ца у Новој Градишки. У другој половини 
2015. године фокус ће бити на даљем рас-

ту пословања на постојећим тржиштима 
и интернационализацији, као и на уп-
рављању оперативним и финансијским 
обавезама и ризицима.

Отварањем новог савременог по-
гона за производњу енергетских пло-
чица, у чију је изградњу и опремање 
уложено 13,3 милиона евра, наставље-
на је консолидација производних ка-
пацитета Атлантик групе, при чему је 
производња у овом сегменту спортске 

прехране успешно пребачена са уго-
ворних спољних произвођача у сопс-
твене погоне. 

Укупном расту прихода од продаје 
Атлантик групе у првом полугодишту 
2015. највише су допринели делика-
тесни намази – са растом од 6,2 одсто, 
слатко и слано – са растом од 4,8 одсто 
и пића – са растом од 2,3 одсто. У Хрват-
ској је остварен раст од 6,3 одсто, а у Ср-
бији од 5,7 одсто. Кафа се са 19,3 одсто 
учешћа у укупним приходима од про-
даје истиче као највећа појединачна ка-
тегорија са 64,1 милион евра прихода од 
продаје.

Посматрано по тржиштима, највећи 
раст од 7,3 одсто остварен је на тржишту 
Србије, које је друго по величини тр-
жиште Атлантик групе са учешћем у 
укупном приходу од 22,8 одсто. На тр-
жишту Хрватске, која са 26,0 одсто има 
највећи удео у приходу од продаје, ост-
варен је раст од 6,6 одсто, док је тржиште 
Босне и Херцеговине са растом од 6,1 
одсто, треће по расту у првом полуго-
дишту са уделом од 7,3 одсто у укупном 
приходу од продаје. 

Кафа учествује са 19,3 одсто у укупним 
приходима Атлантик групе
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У ПОСЕТИ ПОРОДИЧНОЈ ФИРМИ „ПАНТЕР“ ИЗ БЕОГРАДА

Од књижаре  
до текстилне индустрије
Пре тачно четврт века отварањем књижаре-галерије у београдском насељу Браће Јерковић почело је 
са радом породично предузеће „Пантер“. Уласком у посао са одећом развијало је малопродајну мрежу, 
да би 1999. године Зоран Ристић одлучио да покрене и сопствену производњу текстила. Данас из 
погона у Болечу годишње излази око пола милиона комада одеће, а планови за наредни период усмерени 
су првенствено на ширење велепродаје и извоз у земље региона и Белорусију

Компанија „Пантер“ обележила је ове 
године значајан јубилеј – четврт века по-
словања на српском тржишту. Пре тачно 
25 година (1990) Зоран Ристић (54) основао 
је фирму и кренуо са приватним бизнисом. 
Пошто је претходно радио као трговачки 
путник, најпре је отворио књижару-гале-
рију у београдском насељу Браће Јерковић. 
Већ наредне године отвара још једну књи-
жару у школи у Винчи, да би 1994. годи-
не почео да се бави одећом отворивши пр-
ви бутик. Полако је развијао малопродајну 
мрежу и 1999. године одлучио да покрене 
сопствену производњу текстила и отвори 
радионицу у београдском насељу Болеч.

Екипа Економетра посетила је компа-
нију „Пантер“ која је са 26 бутика у седам 
градова широм Србије данас за већину 
људи препознатљив бренд на домаћем тр-
жишту. Пре две године почели су да раз-
вијају и велепродају, а пре само неколи-
ко месеци реализовали су први извоз – у 
Белорусију.

– Покушао сам у насељу у коме живим 
да направим један интересантан центар, 
попут данашњих тржних центара, где на 
једном месту имате различите садржаје. 
Ваљда је и то утицало да кренем у текстил-
ну индустрију. Још један разлог је то што 
сам у новој делатности пронашао креа-

тивност – производ који направите, одећа 
коју креирате ви или ваши дизајнери, то 
је нешто што изађе из вас! Ту су аутен-
тичност, оригинална идеја, боја, нијанса, 
и то ме је привукло – каже Зоран Ристић, 
генерални директор и власник „Пантера“.

Породична фирма

Пореклом Врањанац, у Београд је са 
родитељима дошао као дете, ђак у пе-
том разреду основне школе. Производњу 
текстила започео је сопственим капи-
талом, у малој радионици од 20 квадра-
та смештеној у породичној кући. Како се 

Зоран Ристић је компанију „Пантер“ основао пре 25 година, а сада има 26 бутика у седам градова 
широм Србије и препознатљив је бренд на домаћем тржишту
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посао развијао и потребе су биле све веће, 
па је Ристић у истом дворишту направио 
производни погон од 1.600 квадрата, у ко-
ме су данас смештени дизајн, моделарни-
ца, везионица, кројачница, шивара, до-
рада и магацин репроматеријала и гото-
вих производа. 

– Моје почетно улагање у производњу 
износило је 3.000 евра – толико су ко-
штале прве три машине које сам купио, 
најједноставније и најјефтиније. Мате-
ријал сам добио од једног пријатеља и 
тако је све кренуло. С обзиром на то да 
сам до те 1999. године већ стекао одређе-
но име и углед у послу, за неке ствари сам 
у самом зачетку производње могао да ра-
чунам и на одложено плаћање, односно 
поверење – прича Ристић.

Компанија „Пантер“ је права поро-
дична фирма, а у посао је од самог стар-
та било укључено више чланова поро-
дице Ристић. Поред нашег саговорника, 
који је генерални директор и власник, ту 
су и његов брат Слађан Ристић – парт-
нер у бизнису, и сестра Станче Лазић која 
је директор велепродаје. Касније су им се 
прикључила и тројица Зоранових сино-
ва. Најстарији Никола (29) је технолог, 

али помаже и око других послова пошто 
је најдуже у фирми и познаје цео процес. 
Средњи син Милош (23) се полако укљу-
чује и, према Зорановим речима, он ће 
највише бити задужен за сектор велепро-
даје. За најмлађег сина Ђорђа (20) такође 
је предвиђено место у велепродаји. Ту је 
и унук Лазар, Николин син, који је главни 
манекен „Пантера“ приликом лансирања 
нових колекција и сликања за каталоге.

– Цела породица је на неки начин укљу-
чена у посао. У „Пантеру“ је тренутно за-
послено више од 200 радника, а међу њи-
ма има и људи који су са нама од самог по-
четка. Њихов допринос резултатима фир-
ме је огроман и сигуран сам да без таквих 
сарадника не бисмо могли да постигнемо 
овакав успех. Такође, моја супруга Снежа-
на је углавном била задужена за подизање 
деце и није превише учествовала у раду 
фирме, али зато представља важан стуб 
породице – истиче Зоран Ристић.

За почетак – мајице

Почетни капацитет радионице изно-
сио је стотинак комада одеће дневно, уг-
лавном мајица, а како каже наш саговор-

Настанак бренда

– Зет је предлагао да име фирме буде 
„Пинк Пантер“, али сам ја сугерисао да га ипак 
скратимо и да узмемо само „Пантер“. То је та-
кође и успомена на једног мог доброг прија-
теља који је био наставник ликовног и који 
је урадио наш логотип. Тачније, кренуо је да 
разрађује идеју и оставио ми радну верзију, 
али су га у међувремену мобилисали и поги-
нуо је у Вуковару – објашњава Зоран Ристић 
ко је све кумовао називу компаније.

Најпознатији по тренеркама

– „Пантер“ је најпознатији на тржишту по 
тренеркама и мајицама. Тренерку је теже 
направити и њен квалитет је заиста одли-
чан, а цена је изузетно повољна, у малоп-
родаји је то најчешће између 3.000 и 4.000 
динара. Мислим да су људи препознали тај 
добар однос цене и квалитета, па нам се ја-
вљају чак и спортски клубови. Иначе, све 
генерације радо носе наше тренерке, али 
је искуство показало да су нам жене, од-
носно маме, највернија група потрошача.

ник колектив су чиниле две искусне тек-
стилне раднице које су у „Пантер“ дошле 
из тадашњег „Клуза“. Са развојем произ-
водње изузетно брзо се ширила и малоп-
родајна мрежа и отварали се нови бутици.

– Пре покретања сопствених погона са-
рађивали смо са домаћим произвођачима 
текстила и продавали њихову одећу, а за-
тим сам сав акумулирани капитал и све 
што бих зарадио усмеравао у производњу 
и у малопродају. Наш развој и раст прак-
тично је диктирало тржиште. Ако нешто 
успешно радите и ако се ваш производ про-
даје онда цео процес тече логично, корак по 

Добра сарадња и сталне консултације са запосленима

У „Пантеру“ је тренутно запослено 
више од 200 радника
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корак – купујете машину за машином, пра-
тите технологију и тржиште, унапређује-
те производњу. То је непрекидно улагање. 

Саговорник Економетра каже да ни-
када није користио државне програме 
подршке. Што се тиче банкарских кре-
дита, узимао је само краткорочне позај-
мице, углавном за обртна средства и те-
кућу ликвидност, док је инвестиције фи-
нансирао сопственим капиталом.

– Ако је пословна клима таква да не 
знате да ли ћете продати производ, нити 
можете да предвидите посао чак ни дан 
унапред, ту не постоје услови за кредит! 
Нема повољних и неповољних, сви су не-
повољни, јер и када вам неко понуди паре 
без камате ви морате да их вратите. Усло-

ви за пословање морају бити повољнији, 
да ви можете да се развијате, па ће и тај 
кредит имати смисла.

Програми за све

Када је кренуо са производњом, асор-
тиман „Пантера“ чиниле су углавном 
мајице, тренерке, јакне, трикотажа, и то 
дечји програм, све израђено од памучних 
материјала. Након две-три године уведен 
је и програм за одрасле, кога сада има све 
више, а полако креће и беби програм.

– Ми смо 11 година увозили репромате-
ријал и сировине из Грчке, а онда је грчка 
привреда ушла у кризу, па са њом и фабрика 
са којом смо сарађивали. Тада сам пронашао 
једну фабрику у Турској која има квалитет-
не, постојане материјале и боје. У међувре-
мену се појавио још један грчки произвођач 
са којим сам почео да радим и све више ку-
пујем материјале код њих јер Грци имају и 
обавезу поштовања ЕУ стандарда и користе 
органске боје. Код нас купујем повремено у 
Ариљу, али је ту највећи проблем технолош-
ки, односно фарбање и дорада – објашњава 
Ристић како долази до сировина.

„Пантер“ тренутно има 26 малопродај-
них објеката – продавница, односно бути-

ка, и то у седам градова Србије – Београду, 
Новом Саду, Инђији, Шапцу, Параћину, 
Врању и Аранђеловцу. Наш саговорник 
тврди да је здрава и лојална конкуренција, 
где сви учесници на тржишту послују по 
истим условима, увек прогресивна јер вас 

„тера да размишљате, да се борите и да на-
правите добар, квалитетан производ“.

– Некада је производња у Србији би-
ла заштићена и пружала јој се шанса да 
функционише јер се за увоз репромате-
ријала и опреме за производњу приликом 
царињења користио регуларни девизни 
курс који је износио шест динара за јед-
ну немачку марку. Насупрот томе, када се 
увозио готов производ коришћен је курс 
црног тржишта од 30 динара. Онда је то 
изједначено и сада је у многим делатнос-
тима једноставније и јефтиније увести 
готов производ него производити га ов-
де – истиче Зоран Ристић, уз напомену да 
је производња замајац читаве привреде, 
што нам најбоље показује пример Кине.

Он је забринут што код нас постоји вр-
ло мало произвођача и сматра да би сви 
инвеститори, како страни тако и домаћи, 
требало да имају равноправне услове.

Следећи корак – велепродаја

Главни конкуренти „Пантера“ су запра-
во добро познате стране фирме и брендо-
ви, али њихови производи су и знатно 
скупљи, а према речима Зорана Ристића – 
по квалитету су у сличном рангу.

– Пре отприлике две године почели смо 
озбиљније да развијамо велепродају. Ка-
да смо направили баланс између произ-
водње и малопродаје почели смо полако 
да производимо веће количине одеће и ту 
се велепродаја наметнула као логичан на-
редни корак. На то нас је натерао и дола-
зак великих тржних центара који су не-
миновно однели део зараде из малопро-
дајне мреже, па смо морали да нађемо из-
лаз да задржимо свој профит.

Радионица у Врању

– Покренуо сам производњу на југу 
земље зато што сам ја родом Врањанац, 
па су ме осећања према завичају некако 
вукла тамо. У Врању тренутно имамо 17 
запослених, али смо управо купили један 
нови простор који је пет пута већи од са-
дашње радионице, тако да ћемо сигурно 
ширити капацитете.

Производња на најсавременијим машинама: Зоран сматра да су најбоље машине за текстил немачке и јапанске производње

И даље раде књижаре-галерије са којима је Зоран Ристић ушао у бизнис пре четврт века
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У Мештровићевој улици у Београду 
постоји изложбени простор у коме „Пан-
тер“ излаже своје колекције. Купци у ве-
лепродаји су углавном бутици широм 
Србије, а пре неколико месеци успеш-
но је реализован и један извоз у Белору-
сију. Зоран Ристић је одушевљен овом 
земљом и сматра је изузетно перспектив-
ним тржиштем.

Тренутни капацитет производње 
„Пантера“ је између 500.000 и 600.000 је-
диница одеће годишње, а наш саговор-
ник каже да му је циљ да достигне цифру 
од милион комада. Идеје за нове колек-
ције настају праћењем модних трендова и 
жеља потрошача, али и током посета сај-
мовима у иностранству, попут оних у Фи-
ренци или Истанбулу.

– Редовно идемо на сајмове где се ин-
формишемо о актуелним бојама, дезе-
нима, материјалима, мада у принципу у 
модној индустрији нема неких спектаку-
ларних промена. Морамо да планирамо 
доста унапред пошто је ово сезонски по-
сао и производи морају бити спремни та-
чно на време – за пролеће-лето или јесен-
зиму. Имамо ту и неколико додатних про-
грама, попут новогодишњег или матур-
ског – наводи Ристић.

Недавно је „Пантер“ покренуо и једну 
нову линију под називом “One and only”. 
Ова одећа се такође прави од памучних 
материјала, али од мало грубљег памуч-
ног предива, па је и цена нешто повољ-
нија. Зоран каже да у својим бутицима 
има редовне акције и снижења, али ви-
ше зато што тржиште тако функционише. 
Јер, како каже, „зашто бих снижавао це-
ну ако сам успео да продам производе?“.

Машине нема ко да сервисира

Зоран Ристић каже да најбоља опрема 
за текстилну индустрију стиже из Јапана 
и Немачке, али да је већи проблем од не-

постојања домаћих произвођача машина 
то што, последично, „у Србији више не-
ма ко да одржава и сервисира најсавре-
менију технологију“.

– То је резултат и школског система, јер 
школе више не уписују кадрове за ова за-
нимања, нити та деца имају где да се обу-
чавају. Ја сам чак размишљао да напра-
вим једну линију где би ђаци учили посао, 
да се тим поводом повежем са школама и 
професорима, али колико сам добио ин-
формацију – током последње три године 
у нашој земљи није уписан ниједан уче-
ник који би се бавио поправком машина 
за текстилну индустрију.

Рад као начин живота

Саговорник Економетра тврди да фор-
мула успеха „Пантера“, који до скоро није 
био толико присутан у јавности, гласи – 
квалитет и цена! Тај однос високог ква-
литета одеће и приступачних цена, као и 
добро позиционирање продавница, при-
ближили су овај домаћи бренд купцу. Ва-
жан фактор је и количина јер је зарада по 
јединици производа релативно мала.

– Задовољан сам резултатима нашег 
пословања. На крају крајева, онај ко је оп-
стао и данас послује на српском тржишту 
нема разлога за незадовољство. Ми смо 
ове године обележили леп јубилеј – 25 го-
дина од оснивања фирме и верујем да ће-
мо успешно радити и убудуће.

Планови „Пантера“ за наредни период 
везани су првенствено за извоз и то у ре-
гион, земље бивше Југославије.

– Такође желимо да изађемо и на по-
менуто белоруско тржиште које иначе 
има изузетно оштра правила! Мислим 
да ћемо успети да се позиционирамо та-
мо, само ако не буде неких непредвиђе-
них околности или санкција, а затварање 
тог тржишта било би погубно по српску 
привреду.

У плану је и даљи развој велепродаје 
јер Ристић жели да у сваком граду у Ср-
бији има пословног партнера који ће про-
давати „Пантерову“ одећу или да отвори 
сопствену радњу. Такође, намера му је да 
покуша са отварањем једне продавнице у 
неком од шопинг молова јер жели да ис-
пита пулс тржишта.

Колегама предузетницима поручује – 
„само рад, рад и рад, и вера у то што ради-
те“ – јер када радите морате нечему и да 
се надате, а за нашег саговорника су рад и 
стварање нормалан начин живота. Каже 
да је због толике посвећености послу нај-
више трпела породица јер није проводио 
много времена са супругом и синовима.

– Откад сам 1990. године ушао у при-
ватни бизнис, ми смо увек у кризи. Ипак, 
мислим да човек радом, знањем, проце-
ном ситуације, па помало и срећом, дола-
зи до успеха у послу. Ја сам имао одређе-
ну визију, пратио шта се дешавало и ка-
ко су прошли наши претходници, поку-
шавао да предвиђам унапред и резултат 
је видљив– закључује Зоран Ристић у раз-
говору за Економетар.

Марко Андрејић

„Пантерова“ деца

– Када је почела ова светска економска 
криза 2008. године ми смо одржали са-
станак са запосленима и ја сам им рекао 

– ми радимо даље, као да се ништа не де-
шава! Подигао сам плате и саветовао сви-
ма који су планирали да стварају породи-
цу да је прави тренутак за то. Нисам оче-
кивао да ће криза трајати толико дуго, али 
су ме радници ипак послушали. Имали смо 
много породиљских одсустава и рођен је 
велики број деце. Генерално, ја имам став 
да би деца требало да се рађају и да сва-
ку запослену жену чека њено радно ме-
сто када се врати.

У малопродајним објектима „Пантера“ у Београду велика је понуда квалитетних одевних предмета за све узрасте
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„ЗАДРУГАРИЦЕ“ ПОМАЖУ ПОЧЕТНИЦАМА У БИЗНИСУ

Најскупље је учити на грешкама
Не нудимо чаробно решење, али 
помажемо кад је најтеже – на 
почетку реализације пословне 
идеје, каже Мирослава Стојановић, 
пројектна менаџерка

Удружење „Задругарице“ из Ниша, 
које окупља бивше и садашње преду-
зетнице које већ имају искуства у посло-
вању, реализује пројекат „Подршка ма-
лим женским пословним иницијатива-
ма“ са циљем да помогне женама које по-
чињу неки посао. 

– Ми не нудимо никакво чаробно ре-
шење, али смо ту да помогнемо у најте-
жим тренуцима, а то је почетак рада. 
Све жене које тренутно раде у удружењу 
„Задругарице“ биле су мање или више ус-
пешне предузетнице. Конкретно, ја сам 
имала агенцију за чишћење. Радила сам 
четири-пет година, али нисам баш била 
успешна, па сам је угасила. Недостајала 
ми је подршка у прво време пословања. 
Нисам знала пуно о предузетништву и 
обавезама, учила сам кроз грешке у ра-
ду и то ме је скупо коштало. Сада пома-
жем почетницама у послу да не поно-
ве исте грешке, објашњава за Економе-
тар Мирослава Стојановић, пројектна 
менаџерка.

У време када овај број Економетра буде 
пред читаоцима, биће завршен  конкурс 
за избор петнаест будућих предузетница 
које ће добити подршку „Задругарица“, а 
са првим данима септембра почиње реа-
лизација програма који ће трајати до маја 

2016. године. По речима наше саговорни-
це, пројекат има три дела. Први обухвата 
едукацију која је преко потребна на по-
четку пословања, када почетнице веома 
мало знају или готово ништа не знају о 
бизнису, менаџерству, маркетингу, оба-
везама. Могу, каже она, одлично да раде 
посао, али да не умеју да га воде, рекла-
мирају, ништа не знају о бизнис планови-
ма, о роковима, улагањима. Тај део „Зад-
ругарице“ раде у партнерству са Центром 
за развој предузетништва.

Други део подразумева комплетну ло-
гистичку и техничку подршку у раду. У 
току је опремање просторија у центру 
Ниша, иза Уметничке школе, које ће слу-
жити и за одржавање изложби производа 
и услуга предузетница. Како објашњава 
наша саговорница, биће ту канцеларија 
са комплетном компјутерском и технич-

ком опремом, телефоном, интернетом 
и све то биће бесплатно на располагању 
предузетницама које су изабране на кон-
курсу. Ту ће моћи да доведу и своје по-
словне партнере и пријатеље, да уговарају 
посао, користе телефон и интернет. Дру-
га, већа прoсторија, намењена је промо-
висању женског предузетништва. У њој 
ће се одржавати сајмови и изложбе радо-
ва, све о трошку спонзора.

Најзад, „Задругарице“ ће заједно са 
предузетницама учествовати у промо-
тивним кампањама њихових производа. 
Удружење има веб сајт, фејсбук групу, ор-
ганизује конференције за штампу и та-
ко промовише женско предузетништво. 
Обавеза изабраних жена је да прођу про-
грам до краја. Наша саговорница нагла-
шава да на помоћ „Задругарица“ могу да 
рачунају све предузетнице, без обзира 

Донатори

Пројекат се реализује захваљујући со-
лидарној подршци Фондације „Хајнрих 
Бел“ из Београда, Програму директне по-
моћи аустралијске амбасаде, Фондацији 
Catalyst Balkans и Open Meadows фонда-
цији. Eдукације из основа предузетништва 
биће реализоване у партнерству са Цен-
тром за развој предузетништва из Ниша, 
док ће за едукације из области медија и 
интернет промоције бити задужен Фе-
министички културни центар БеФеми из 
Београда. 

Мирослава Стојановић
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на то којом делатношћу се баве –произ-
водњом, услугама, традиционалном про-
изводњом, као што су рукотворине и дру-
ге занатске делатности. Важно је, истиче, 
да имају добру пословну идеју, да желе да 
раде и да у овом пројекту виде могућност 
за сопствено напредовање и развој по-
словне иницијативе. У почетку чак није 
важно ни да ли су своју делатност званич-
но регистровале у Агенцији за привред-
не регистре или не. Нарочито се охраб-
рују жене из социјално угрожених гру-
па − жене жртве насиља, самохране мајке, 
Ромкиње, жене са инвалидитетом, жене 
из породица које живе испод линије си-
ромаштва, старије од 40 година.

– Врата ће бити отворена и жена-
ма које нису изабране на конкурсу. Мо-
гу да дођу све оне које су заинтересоване 
за нашу подршку. Важно је да имају доб-
ру пословну идеју и да желе да раде. Мо-
гу да користе наш пословни простор и да 
учествују на сајмовима које у њему орга-
низујемо. Већ смо организовале неколико 
сајмова за предузетнице, али у изнајмље-
ном простору, а сада имамо своје просто-
рије, додаје Мирослава Стојановић.

Почетнице у послу свакако интере-
сују средства, али, како истиче саговор-
ница Економетра, удружење „Задру-
гарице“ не даје кредите и бесповратна 
средства, али има могућност да их по-
веже са онима који то могу, да их упу-
ти како и коме да се јаве и како да пред-
ставе своје пројекте за које су им по-

требна средства. Један од циљева је и 
да их науче да постану ментори који ће 
даље радити са почетницама. Намера је 
да се овај пројекат настави, али то за-
виси од успешности овог првог дела и 
од спремности донатора да га и надаље 
подржавају.

М. Момчиловић

Са првог сајма предузетница који је одржан крајем 2014. године
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ЈЕДИНСТВЕНИ РЕСТОРАН НА НОВОМ БЕОГРАДУ

Сирова храна, десерт без шећера
Брачни пар Ирина Булатовић и Милош Цукавац са пријатељима Мирјаном и Срђаном Бубало покренули 
бизнис за припрему веган хране. У малом ресторану „Здраво живо” припремају се оброци без термичке 
обраде, трансмасти, шећера и намирница животињског порекла 

У време када се много говори о храни 
као значајном фактору појаве разних бо-
лести, грађани су збуњени саветима шта 
би требало јести, чему дати предност, шта 
је здраво а шта није. И, тако унедоглед. 
Млади брачни пар Ирина Булатовић и 
Милош Цукавац дуго су размишљали о 
томе шта и како да мењају у начину своје 
исхране. У тој посвећености себи, дошли 
су на идеју да, заједно са пријатељима, 
покрену ресторанско припремање сиро-
ве хране које до тада није било у понуди 
ни у Београду, ни у Србији. 

Реч је о храни која подразумева сирове 
производе без термичке обраде, без шеће-
ра и без намирница животињског порек-
ла и трансмасти. Набавили су неопходну 
литературу, припремили све што је нео-
пходно за овај посао јер се у нашој земљи 
не долази лако до појединих сировина. 

Ирина, са којом смо разговарали у 
пријатном амбијенту новобеоградског 
насеља Белвил, истиче за Економетар да 
ресторан „Здраво живо” послује тек три 
месеца, да су задовољни начином на који 
су овај специјализовани ресторан сиро-
ве хране и ђус бар примили суграђани из 
оближњих стамбених блокова, као и број-
ни службеници фирми чије су просторије 
смештене надомак ресторана.

Дневно се засад прода око двадесетак 
оброка, али постоји и доручак као и де-
серт у виду торти и сладоледа без шећера 
и било каквих масти. Највећи промет је у 

подневним сатима. Ми смо пробали сла-
долед са смрзнутом бананом и малином 
који се изблендирају и замрзну. Сладолед 
се поспе било којом воћкицом. 

Замешена маса за хлеб се не пече, већ 
дехидрира у специјалном апарату. Додају 
јој се разне врсте семенки. Из разговора 
са љубазном домаћицом сазнајемо да без 
увозне супер хране у коју спадају сирови 
какао, кокосово уље, гоџи бобице, коно-
пља и други, богате витаминима и оме-
гом 3, ова веган храна не би ни могла да 
се припрема. 

Занимљиво је да су станари околних 
стамбених насеља отварање ресторана 
дочекали са нескривеним задовољством. 
Придружили су им се и службеници фир-
ми на које су власници ресторана и најви-
ше рачунали. Испоставило се, међутим, 
да су управо околни станари били први 
и најчешћи купци. Они навраћају по ру-
чак у „Здраво живо” који су претходног 
дана наручили. Рецепата за припрему ове 
врсте хране има много, сваки наручилац 
по сопственој жељи бира шта ће се наћи 
у лепо сервираном и запакованом оброку. 

Сирове сармице у бешамел сосу

Потребно за две порције (десетак малих 
сармица): 5-6 великих листова блитве, 150-
200 гр парадајза, сецканог на листиће. На-
дев од ораха: 1 шоља ораха (претходно на-

моченог пар сати), першун сецкани 1 каши-
чица, 1 чен белог лука, 1 млади лук (бели 
део), тамари сос 1 кашичица, 1/2 кашике ли-
муновог сока, бибер, хималајска со. За бе-
шамел сос: 1/2 шоље индијског ораха (прет-
ходно намоченог пар сати), 1 кашика нутри-
тивног квасца, сок од ½ лимуна, 1 чен белог 
лука, мало воде. Припрема: листове блитве 
опрати, осушити, пресећи на пола (извади-
ти средишњу петељку). Надев од ораха ис-
ецкати у мултипрактику. Распоредити и ста-
вљати на припремљене листове, заједно са 
исецканим парадајзом на листиће. Увијати 
сармице. 

Састојке за бешамел сос убацити у блен-
дер, блендирати док се не сједине и не уму-
те у крем. Прелити сармице бешамел сосом.

Ирина Булатовић и Милош Цукавац у свом ресторану „Здраво живо”
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Засад нема профита, али њима је нај-
битније, истиче Ирина, да се њихов биз-
нис постепено развија и шири. Важно 
је бити стрпљив. Позитивна нула, чвр-
сто верује Ирина, временом ће сигурно 
прећи у позитивну бројку зараде. Они 

ће настојати да шире идеју о томе шта је 
сирова храна. Да бисте прешли на ову 
врсту исхране, саветује наша саговор-
ница, потребно је да то чините посте-
пено и избалансирано. Равнотежа је не-
опходна у свим сегментима рада и жи-
вота, па и у преласку на другачији на-
чин исхране. 

Потребно је подсетити и на чињеницу 
да су Ирина и Милош у овај свакако за-
нимљив бизнис ушли заједно са блиским 
пријатељима, брачним паром Марином и 
Срђаном Бубало. Наша саговорница на-
помиње да веган храна на овим просто-
рима још није наишла на подршку, од-
носно да је релативно скроман број оних 
који су постали конзументи оброка без 
термичке припреме. 

– Наши купци су углавном људи који 
желе да мењају исхрану због болести или 
из превентивних разлога. Зато наша хра-
на има, на неки начин, и функцију тера-
пије. Има такође и оних које је заинтере-
совало нешто ново што нуди „Здраво жи-
во” па хоће то и да пробају – кажу Ирина 

и Милош који су читаоцима Економетра 
поклонили занимљиве рецепте. 

О. Васиљевић

Закони веган исхране

Ирина Булатовић је дипломирани еко-
номиста и запослена је у једној малој фир-
ми. Милош такође обавља још један по-
сао. Слободно време посвећују рестора-
ну, мада га баш и немају много. Зато имају 
добре „куварице” односно особље које је 
солидно савладало законе веган исхране. 
Ирина је уверена да бизнис коме су се Ми-
лош и она предали са ентузијазмом и ве-
ликом љубављу, има будућност. 

Веган потиче из Енглеске четрдесетих 
година минулог столећа, када је требало 
да се поклоници ове исхране издвоје од 
вегетаријанаца који у јеловнику искључују 
једино месо и понекад јаја. 

Сирови грчки бродићи

Порција за две особе: око 800 гр тикви-
ца, издубити по средини и напунити сиро-
вим тзатзики сосом. 

Тзатзики сос: 100 гр. сунцокрета (намо-
ченог целу ноћ), сок од 1 лимуна, со, 10 гр 
белог лука, 20 гр црвеног лука, 200 гр крас-
таваца, 10 гр мирођије. Састојке убацити 
у блендер и блендирати до глатке смесе.
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„ТЕХНОСЕРВ“ – ПРОИЗВОДНИ ПОГОН ПОРОДИЦЕ ХАЏИЋ

Котлови за захтевне купце
За обичног потрошача ово 
предузеће је синоним за кућни грејни 
котао, а у великим производним 
фирмама, „Техносерв“ се хвата у 
коштац са сложеним захтевима 
индустријских система 

У производне погоне „Техносерва“ у 
Суботици није лако ући. Ту су табле 
оштрог лима, метални опиљци, варни-
чења, котлови под притиском, много на-
порног и одговорног рада како би се до-
био коначни продукт. 

Пре 25 година то, наравно, није било 
тако. Авдо Хаџић је као машински ин-
жењер 1990. године основао малу фир-
му за пројектовање котларница, венти-
лационих система и индустријске опреме. 
Од цртежа није дуго требало да се пређе и 
на израду система које су пројектовали. У 
почетку била је то мала радионица, при-
ча нам Злата Дора Хаџић, која као и њен 
брат Енис, шеф производње, већ година-
ма ради у очевој фирми. 

– Наша специјалност су пројектовање 
и израда опреме за грејање, вентилацију и 
климатизацију, израда индустријске оп-
реме попут транспорта посуда под при-
тиском, израда разних енергетских цево-
вода, објашњава Злата Дора Хаџић. Она 
је дипломирани биолог, али је микро-

скоп заменила свим административним 
пословима у породичној фирми, угова-
рањем извоза и увоза, сређивањем доку-
ментације и заштитом животне средине. 

„Техносерв“ је окренут потребама две 
категорије купаца: потрошачима из ши-
роке групе оних који желе да реше пи-
тање грејања у својим кућама и за то су 
им потребни грејни котлови. Друга гру-
па су индустријски потрошачи, од ма-
лих производних погона до међународ-
них компанија. За прву групу потрошача, 
препорука корисника је најбољи марке-
тинг, а Дора Хаџић каже да кроз разго-
вор са клијентом увиђају да пут до купца 
налазе и захваљујући рекламама у писа-
ним медијима. 

Што се тиче индустријских потроша-
ча, ситуација је другачија, пошто су сте-
кли репутацију предузећа које уме да од-
говори на посебне захтеве клијената, уг-
лавном их позивају да понуде решења за 
ове специфичне потребе неке индустрије. 
„Техносерв“ зато настоји да формира нај-
бољу понуду, а наравно као референца 
препоручују их послови које су до сада 
урадили.

– Компанија „Сименс“ је тражила сис-
теме за импрегнацију мотора, у питању су 
велики мотори, велике снаге који се по-
тапају у одређене хемикалије под притис-
ком. Дакле, сложени систем који је треба-
ло да задовољи многе критеријуме, али 
ми смо успели да испунимо све њихове 

захтеве у погледу рада овог система. Исти 
случај био је код израде комплетне кли-
матизације у њиховом погону, или кон-
струисања вентилатора од 250 киловата, а 
тешког пет тона за Фабрику хартије у Бе-
ограду. Када смо тестирали овај вентила-
тор, читав наш погон је подрхтавао, при-
ча Дора Хаџић само о неким од изазова 
рада по наруџбини за клијента. 

Док се стигне до коначног производа 
потребни су месеци који подразумевају 
одлазак на терен и пажљиво слушање 
потреба и захтева клијента, потом следи 
представљање пројектне идеје, пројекто-
вање, набавка материјала која може да се 
одужи и на неколико месеци јер су често у 
питању специфични, појединачни кома-
ди, који захтевају посебну израду.

Осим израде по посебним захтевима 
за клијенте у земљи, „Техносерв“ у по-
следњих пет година извози и у Белгију. 
Злата Дора Хаџић нам прича како је пре-
дузеће релативно касно кренуло у диги-
тализацију. Тек пре пет година су напра-
вили свој интернет сајт и представили 
производњу, и на сајту их је одмах про-
нашао купац из Белгије заинтересован за 
пиролитичке котлове. Реч је о котлови-
ма у које се ложе дебла, имају искоришће-
ност 100 одсто, без остатака у виду пепе-
ла, а развијају високу температуру коју 
дуго одржавају захваљујући могућности 

Злата Дора Хаџић

Производи „Техносерва“: 
Котлови за посебне намене
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складиштења топлоте. Прво питање бел-
гијског купца било је да ли може да их 
посети. 

– Белгијски партнер је оно што би се 
могло сматрати идеалним пословним са-
радником. Први пут је обишао наш погон 
и погледао како радимо, и замолио нас да 
га позовемо када котао буде у фази по-
лупроизвода. Дошао је поново, погледао 
котао, и након тога наручио прве комаде. 
Сваке године ми му испоручимо од 10 до 
15 оваквих котлова. Продаја у доброј ме-
ри зависи од тога какве су временске при-
лике, пошто ове котлове траже мали ра-
тари да би њима грејали своје топле леје, 
прича Дора Хаџић.

Извоз ових котлова тешких и до тону и 
по, понекад је лакши него задовољити за-
хтеве домаће администрације. Ћерки ос-
нивача фирме највише главобоље задаје 
плаћање низа такси које оптерећују њи-
хово пословање. Посебна ставка је тести-
рање уређаја које израђују. Тако их је не-
давно тестирање једног уређаја коштало 
око 10 хиљада евра. 

– Морамо да урадимо атест за сваки 
уређај који користимо код монтаже наших 
котлова. Месечна претплата агенцији нас 
кошта 7.000 динара, али она ништа не „по-
крива“, и за сваки атест мора се уплатити до-
датна сума. Пословање оптерећују и бројни 
извештаји који се морају испуњавати код из-
воза или увоза робе, а и стално нас прати не-
пријатан осећај да смо под претњом кажња-
вања за сваку таксу, прича Дора Хаџић.

„Техносерв“ је право породично преду-
зеће које, осим чланова породице Хаџић, 
данас запошљава 11 радника и још толи-
ко ангажује на повременим пословима у 
шпицевима тражње. С обзиром на то да 
су од почетка рада до данас развили ши-
року палету производа које непрестано 
осавремењавају, Злата Дора Хаџић каже 
да им је циљ да буду више присутни на 
тржишту Србије. 

– Потрошачима на територији Војво-
дине смо релативно добро познати, али 
волели бисмо да проширимо своје тр-
жиште. Због тога размишљамо о могућ-
ности да у Београду имамо заступништво 

за нашу малопродају јер ту видимо јед-
ну од могућности за даље ширење, закљу-
чује Дора Хаџић.

Катарина Ивановић 

Погони „Техносерва“: Овде настају производи који се већ пет година извозе у Белгију

Висок раст премије 
Ђенерали групе

Ђенерали група је у првој полови-
ни године остварила рекордан резул-
тат и снажан раст премија, а нето про-
фит је порастао на 1,3 милијарде евра 
или за 21,6 одсто. Оперативни резул-
тат је порастао за 11,3 одсто односно, 
на 2,8 милијарди и то је најбољи учи-
нак који је остварен у последњих осам 
година, саопштила је Ђенерали група.

Укупна премија је већа од 38 ми-
лијарди евра или за 7,3 одсто, зах-
ваљујући снажном расту премија 
животног осигурања од 10,6 одсто, 
и побољшању премије на свим тр-
жиштима. Сегмент неживотног оси-
гурања је такође забележио позитив-
не резултате. 

Нова вредност портфеља у смислу 
еквивалента годишње премије (АПЕ) 
достигла је 2,7 милијарди евра, што је 
за 5,4 одсто више, потпомогнута од-
личним учинком „унит-линкед“ који 
је повећан 35,1 одсто, и ризико полиса 
које су увећане за 20,8 одсто. 

– За само три године остварили 
смо један од најсложенијих програма 
трансформације икада спроведених у 
индустрији осигурања. Ови одлични 
полугодишњи резултати показују ка-
ко се Ђенерали трансформисао, упр-
кос веома изазовном окружењу, у гло-
балну групу која је веома профитабил-
на и стабилна по питању капитала, са 
обновљеном и иновативном понудом 
производа која нам дозвољава да одр-
жимо атрактивне стопе раста прихода 
на већини тржишта на којима послује-
мо, изјавио је Марио Греко, генерални 
директор Ђенерали групе.
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ПРВИ У СРБИЈИ ПО УРЕЂЕНИМ ДВОРИШТИМА

Рајски вртови Влакче
„Дани отворених дворишта” у селу удаљеном четири километра од Страгара, прерасли у традицију и празник за 
очи у крагујевачком округу. Пример двеста домаћинстава Влакче већ следе многи у Шумадији: Баточина, Лапово, 
Кнић, Рековац, Топола, Рача, Наталинци и Аранђеловац. Посвећеницима овог посла, који се истичу маштом, 
креативношћу, културом живљења и еколошком свешћу, сваке године се додељују заслужена признања

Фотографије: Зоран Петровић

Многа шумадијска села су занимљива 
и специфична. О Винчи се данас, и изван 
граница наше земље, говори и пише као 
о непрегледној оази воћа, са десетак ви-
нарија, међу којима је најугледнија она 
Божидара Александровића, која је про-
теклих година добила бројна међународ-
на признања – од Диселдорфа, преко Ам-
стердама до Бордоа. Све чешће можете 
чути да је Горица Грујић, по повратку из 
Цириха где је радила у Кока-Коли, изгра-
дила на Златном брегу у Овсишту пре-
лепи базен по високим европским стан-
дардима, чији су ободи обогаћени пал-
мама и тујама и који се налази надомак 
урушене родне куће Радоја Домановића. 

У тој групи занимљивих и специ-
фичних шумадијских села је и устанич-
ки Орашац са својим етно селом у за-
вршној фази изградње, који привлачи 
све већи број радозналаца и иностра-
них туриста. 

Село Влакча је посебна прича. Нала-
зи се на полa пута између Тополе и Кра-

гујевца, са двеста домаћинстава, чији се 
мештани истичу маштом, креативношћу, 
културом живљења и еколошком свешћу. 
Захваљујући посвећенику здравог живо-
та и уређених дворишта, Драгољубу Шва-
бићу, који је 2006. оформио и сајт села, у 
Влакче су почели да пристижу телеви-
зијски репортери и сниматељи, као и но-

винари писаних медија, тврдећи да је то 
јединствен пример који би могла да сле-
ди цела Шумадија. 

– Када смо се 2008. званично укључи-
ли у градску туристичку организацију 
Крагујевца, одмах смо израдили крите-
ријуме за изглед дворишта и у прву тр-
ку за признања и награде укључили 30-
35 најангажованијих домаћинстава. Да-
нас је Влакча пуна цвећа које наши људи 
на привременом раду у иностранству до-
носе углавном из Холандије, Француске, 
Швајцарске и Грчке. У сваком дворишту 
можете угледати и педантно офарбане ко-
чије и каруце, у појединим да се дивите 
рајским вртовима са водоскоцима и фон-
танама. Једноставно, данас у Влакчи ре-
тко можете наићи на запуштено или на-
пуштено двориште – испричао је за Еко-
нометар Драгољуб Швабић, један од ос-
нивача и секретар Завичајног удружења 

„Михаило Петровић”.
Мајка Драгољуба Швабића, Живадин-

ка, показује дедине каруце које су некад 
хтели да баце. Данас оне дивно изгледају 
а купили су и једне мање каруце.

Снежана Милосављевић, једна од ис-
такнутијих туристичких посленика у 

Почасни сељак Влакче

Већ пет година у „Дане отворених дво-
ришта” специјални жири додељује при-
знање „Почасни сељак Влакче”, људи-
ма који нису родом из овог села али су 
заслужни за промоцију Влакче и њених 
домаћинстава.

– Зоран Петровић из Крагујевца, Небој-
ша Ђокић, историчар из Београда, Ката-
рина Мирковић из Крагујевца, Златомир 
Грујић, геолог из Београда, и Драгица Ана-
стасијадис из Крагујевца, много су учини-
ли на подизању угледа нашег села и про-
моцији домаћинстава која шире идеју о 
култури живљења и еколошкој свести – 
наглашава Драгољуб Швабић и подсећа 
да мушкарци уз повељу добијају шајкачу 
и опанке, док жене уз повељу добијају ма-
раму, опанке и канице. 

Драгољуб Швабић на једној од манифестација 
„Дани отворених дворишта“

У селу Влакче не зна се која кућа има лепше двориште:  
Није само у питању такмичење, већ уживање у лепом окружењу
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Крагујевцу и Шумадији, данас је задо-
вољна што су пример Влакчана прихва-
тила са великим амбицијама и бројна до-
маћинства из Баточине, Лапова, Кнића, 
Рековца, Тополе, Раче, Наталинаца и 
Аранђеловца. И то је разлог што се, не 
само у Влакчи већ у целој Шумадији, да-
нас могу видети четинари који рађају цр-
вене шишарке и што се прелепа швајцар-
ска села „пресељавају” у наше крајеве. 

Занимљив је свакако и податак да је 
стричевим стопама кренуо и млади Алек-
сандар Саша Јовановић, директор основ-
не школе у Чумићу. Такође посвећеник 
лепо уређених дворишта, он је од прила-

за школским просторијама и учионица-
ма створио диван парк са две фонтане и 
десетак чемпреса. Школа у Чумићу је не-
давно званично проглашена за најлепшу 
у Шумадији, у којој основци често, у игри 
и трчању, проводе после школских часо-
ва остатак дана. Александар Јовановић је 
претходно уредио своје двориште у Влак-
чи по угледу на стричево и многа која су 
добила признања стручних жирија. 

У обиласку десетак најзанимљивијих 
дворишта запазили смо да сва домаћин-
ства уносе нешто своје у неизмерно при-
родно богатство, али да се у сваком од 
њих чува и негује шумадијска традиција. 
Двориште породице Вучковић, на при-
мер, смештено на 15 ари неговане земље, 
проглашено је званично за најлепше у Ср-
бији захваљујући и ангажовању стручња-
ка из Горњег Милановца који га већ че-
тири године обогаћују новим садржаји-
ма. Дрвени летњиковац је последње и за-
пажено освежење дворишта породице 
Вучковић. 

Говорећи о најпривлачнијим двориш-
тима, Драгољуб Швабић истиче да су три 
породице – Драгутиновићи, Панићи и 
Мијаиловићи – на оригиналан начин 
уредиле своје окружење и да у том међу-
собном такмичењу нема ни зависти ни 
сујете:

– Слађана Јешић, Радиша Радосавље-
вић, Нада Гајић, Драга Павловић, Мило-

сав Вучковић и Ненад Алексијевић, на 
пример, заслужено су добили признања 
у протеклих шест година – каже Швабић, 
подсећајући да је Ратко Јовичић дошао на 
занимљиву идеју коју је и реализовао: на 
улазним вратницама свог дворишта по-
ставио је семафор са зеленим и црвеним 
светлом упозоравајући на тај начин госте 
и туристе, свакако и новинаре, када мо-
гу да га посете! Или прелепо двориште 
Драгоша Павловића који је први регис-
тровао своје домаћинство за бављење се-
оским туризмом и који све госте дочекује 
крофнама. 

„Дани отворених дворишта” увек до-
носе нешто ново и занимљиво. Пре шест 
година установљена је награда „Почасни 
сељак Влакче” која се додељује стручња-
цима заслужним за преображај овог је-
динственог села. Или недавно устано-
вљена награда за „Идеално решење кућ-
ног амбијента” коју је добила млада же-
на, медицинска сестра Јелена Павловић.

Најбитнији је ипак утисак да се рајски 
вртови Влакче све убрзаније и масовније 
селе и у друге шумадијске крајеве и што 
је све већи број посвећеника који се исти-
чу маштом, креативношћу, културом жи-
вљења и еколошком свешћу, на чему по-
себно инсистира наш домаћин Драгољуб 
Швабић, уверен да ће цела земља, време-
ном, све више подсећати на његову Влакчу. 

Олга Васиљевић

Занимљиви за новинаре

Када је пре три године ТВ Крагујевац 
објавио да се „швајцарска села пресеља-
вају у Влакчу” новинари су све чешће по-
чели да посећују ове рајске вртове који су 
оплеменили и пут од Светиње до Страгара. 

– Наши гости су били чак и новинари 
француских Вести, као и репортери РТС и 
РТВ. У документацији имам низ прилога о 
Влакчи који би могли да се преточе у зани-
мљиву књигу јер су у нашем селу рођени 
и многи познати стручњаци и интелекту-
алци попут Мирољуба Томића, данас чла-
на Високог савета судства – каже Швабић. 

Признање најбољем:  
Почасни сељак – Зоран Петровић

Са једне од манифестација „Дани отворених дворишта“:  
Деца уживају у лепо уређеним двориштима

Машта, креативност, цвеће, водоскоци – лепота за сваки дан
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ШКОЛСКИ ПРИМЕР ЗА УЛАЗАК У ПРЕДУЗЕТНИШТВО: КОРАК ПО КОРАК

Заштитна опрема и за раднике ЕУ
Дипломирани економиста Синиша Каран из Аранђеловца основао предузеће „Каран текстил“. 
Производи заштитну опрему за рад и пласира је на тржиште Европске уније, без царине

Аранђеловчанин Синиша Каран ди-
пломирао је на Економском факулте-
ту у Београду 2006. године. На више ад-
реса предузећа и установа, који су тра-
жили економисте, упућивао је молбе 
за запошљавање, али није добио чак ни 
одговоре!

– У то време дипломирани економиста 
тешко је долазио до посла – прича Каран 
за Економетар. Зато сам одлучио да сам 
без ичије помоћи кренем у приватни биз-
нис. Основао сам малу сито-штампарску 
радњу у породичној кући и посао је ус-
пешно кренуо. Касније сам почео и штам-
пање на текстилу. Тада сам купио и прву 
машину за рад, која ме је коштала око три 
хиљаде евра – истиче овај млади и успеш-
ни тридесетпетогодишњи предузетник.

Каран је у својој фирми без ичије по-
моћи радио две године. Уследиле су но-
ве инвестиције и производни програми.

– Прве три индустријске машине за 
производњу опреме заштите на раду 
купио сам 2008. године. На моје вели-
ко задовољство посао је одлично кре-
нуо. Муштерија је било све више. По-
чео сам да запошљавам искусне радни-
це конфекционарке, које су годинама ра-
диле у текстилном гиганту МК „Рудник“, 
који је одавно пропао. Тренутно ради 12 
радница, које у просеку месечно зарађују 
30.000 динара. Њихов посао је да квали-
тетно шију, а све друге административ-
не и менаџерске послове за функциони-
сање предузећа обављам сам – са задо-
вољством прича Синиша.

Материјал за израду заштитне опреме 
на раду стиже од познате немачке фирме 

„Клопман“ и холандске „Тотал“, које посе-
дују све сертификате и Еуро 1. Део мате-
ријала испоручује и домаћа фирма „Лим-
ност“ из Новог Сада.

– За раднике занатлије производимо 
прслуке, трегер панталоне и панталоне до 
струка, по Хасап стандарду. Кецеље, блузе 
и мантиле шијемо за угоститеље и хоте-
лијере, а за медицинаре панталоне, блу-

зе и мантиле. У склопу предузећа постоји 
и тим који се бави моделирањем нових 
производа, припремом за штампу, дизај-
ном, као и самом штампом на текстилу до 
шест боја, укључујући и могућност веза – 
објашњава Каран.

Од 2008. године предузеће „Каран тек-
стил“ учествује и на Сајму грађевине и 
технике у Београду.

– На сајму излажемо наш комплетан 
асортиман. Трудимо се да квалитет ХТЗ 
опреме буде на високом нивоу. Формира-
ли смо и сопствени бренд текстилне га-
лантерије КА-ТЕX. То нам је омогућило 
и успешну пословну сарадњу са великим 
системима као добављача и сарадника. 
Кад год имам времена посећујем и сајмо-
ве у иностранству, на којима човек увек 
може да види и научи нешто ново – твр-
ди вредни и агилни Каран.

Власник фирме уложио је значајна 
средства у изградњу и опрему произво-
дне хале. Све блиста од чистоће, а кли-
ма уређаји беспрекорно функционишу. У 
кухињи раднице могу да припреме хра-
ну, кафу и друга освежења.

– Услови рада морају бити примерени 
европским стандардима. Од њих, свака-
ко, зависи задовољство запослених и њи-
хова продуктивност. Моје раднице раде у 
првој смени, али када затреба хитна испо-
рука робе, спремне су да испоштују роко-
ве. Оне знају да је квалитет робе и пошто-
вање купаца, и поред велике конкурен-
ције у нашој бранши, сигурна улазница 
на пробирљиво европско тржиште, коме 
сви тежимо – закључује Синиша Каран.

Бора Његован 

Извоз у Италију и Француску

Предузеће „Каран текстил“ своје про-
изводе извози на тржиште Италије, Фран-
цуске и у републике бивше Југославије.

– Наше раднице свакодневно произве-
ду 50 радних комплета заштитне опреме на 
раду. Један комплет не прелази цену од три 
хиљаде динара. У Земуну имамо продавни-
цу опреме, а у Загребу сталног дистрибу-
тера за пласман производа на тржиште 
Хрватске и Словеније. Циљ нам је да у на-
редном периоду запослимо још радница, 
проширимо асортиман и освојимо нова тр-
жишта у земљама ЕУ – каже Синиша.

Синиша Каран

У погону „Каран текстила“ тренутно ради 12 радницаЗаштитна опрема и радна одећа за различита занимања
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Банка Интеза снизила камате

Банка Интеза је снизила каматне стопе 
на динарске готовинске кредите, позајми-
це за рефинансирање са могућношћу до-
бијања додатне готовине, као и зајмове за 
куповину аутомобила. Смањење каматних 
стопа за поједине готовинске кредите из-
носи и до 3,4 процентна поена, а грађани 
за кредите по повољнијим условима могу 
аплицирати у свим експозитурама банке.

„Актуелна ситуација на тржишту коју 
карактеришу ценовна стабилност и по-
степено смањење референтне каматне 
стопе НБС омогућила нам је да наставимо 
тренд снижавања каматних стопа на ди-
нарске кредитне производе које су у Бан-
ци Интеза у константном опадању од по-
четка 2014. године. Имајући у виду очеки-
вања и потребе наших клијената, у про-
теклом периоду смо у неколико наврата 
кориговали понуду динарских произво-
да и понудили грађанима приступачније 
зајмове, што је резултирало и растом го-
товинских динарских пласмана Банке од 
21 одсто у првих седам месеци 2015. у од-
носу на исти период претходне године“, 

изјавио је Дарко Поповић, члан Изврш-
ног одбора Банке Интеза и директор Ди-
визије за пословање са физичким лици-
ма и малим бизнисом.

Потребне олакшице 
предузетницима

Прве године пословања кључне су за ус-
пех једне фирме или предузетника и њихов 
останак у легалној зони због чега НАЛЕД 
предлаже Влади Србије да се у национал-
ни програм за сузбијање сиве економије ув-
рсти низ олакшица за почетнике у бизнису. 
Предлог је наишао на одобравање у Струч-
ној групи и Координационом телу који су 
ангажовани на изради и усвајању програма.

У првој половини 2015. основано је 
14.798 предузетничких фирми и готово ис-
то толико је угашено. Велики број фирми 
затвори се већ у првој години пословања, 
поред осталог и због високих намета и ком-
пликоване администрације. Зато је НАЛЕД 
предложио Министарству финансија да се 
предузетници који отпочињу пословање, 
током првих шест месеци рада, ослободе 
плаћања пореза и доприноса на зараде. 

Рекордни резултати 
Veeam Software 

Један од светских лидера у области 
заштите података од губитка Veeam® 
Software, компанија са иновативним 
решењима која омогућавају доступ-
ност модерних дата центара у другом 
кварталу ове године остварила је раст 
прихода 64 одсто у односу на исти пе-
риод претходне године. Раст је оства-
рен захваљујући великим предузећи-
ма која су њихови корисници, а препо-
знају ограничења традиционалних ре-
шења за формирање резервних копија, 
међу којима је 70 одсто са Fortune 500 
листе и 48 одсто са листе Global 2000 
Veeamovih корисника. 

Компанија је у другом кварталу про-
мовисала ново решење Veeam Availability 
Suite v9 и остварилa 88 одсто у броју тран-
сакција, у односу на исти период прет-
ходне године. Број корисника повећан 
је на 157.000 у 200 земаља, настављено је 
ширење партнерске мреже привлачењем 
продаваца и заступника решења и по-
већан је број запослених.
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ПОВРТАРИ ИЗ ГОСПОЂИНАЦА ЋЕ ОВЕ ГОДИНЕ ДОБРО ЗАРАДИТИ НА ИЗВОЗУ 

Краставци у Немачкој постижу добру цену
Захваљујући пословној сарадњи предузећа “Агропродукт“ и немачке компаније „Мамингер конзервен“ обезбеђен 
велики извоз корнишона. Ова сарадња јасно говори да се код нас од пољопривреде и са мањих површина може 
добро зарадити, уколико се производи за познатог купца, поштују услови и испоручи роба која се тражи

Произвођачи краставаца би ову го-
дину најрадије заборавили. Довољно је 
поменути да су им трговци нудили ув-
редљиво ниске цене – чак и по два дина-
ра за килограм овог поврћа! Срећом има 
и изузетака. Сасвим друга прича је код 
одгајивача краставаца у Војводини, по-
себно у атару села Госпођинци. Поврта-
ри из тог села зарадиће на краставцима 
више хиљада евра по хектару. А све то 
захваљујући извозу корнишона у Немач-
ку и пословној сарадњи  предузећа “Аг-
ропродукт“ и немачке компаније „Ма-
мингер конзервен“. Ова сарадња јасно 
говори да се код нас од пољопривреде и 
са мањих површина може добро заради-
ти ако се производи за унапред познатог 
купца, поштују услови и испоручи роба 
која се тражи.

Прича о извозу корнишона почела је 
још прошле године. Представници преду-
зећа “Агропродукт“ из Сремске Митрови-
це договорили су посао са немачком ком-
панијом. Менаџменту „Мамингер кон-
зервена“ није први пут да производну ба-
зу селе из Немачке јужније и источније. У 
земљама Европске уније повећана је мини-
мална цена  радне снаге. То утиче на трош-
кове производње па су у „Мамингеру“ по-
чели да финансирају производњу у другим 
земљама. Поред Србије, ради се у Македо-
нији, Украјини, Русији, Босни и Херцего-
вини, Мађарској, чак и у Индији. Већ пр-
ви утисци о Србији су лане били повољни 
па немачка страна сматра да српски про-

извођачи обећавају, упркос киши у првој 
половини године и мањим приносима. За-
то планирају наставак сарадње и ширење 
производње. Сматрају да им је Србија за 
краставце сигурна база. Већ прве испоруке 
ове године оправдале су очекивања.

О томе како произвести краста-
вац за тржиште Европске уније брине 
заједно са произвођачима дипломира-
ни инжењер агрономије Тихомир Са-
ламун из „Агропродукта“. Овај млади 
стручњак је дипломирао 2012. године и 
у месту где живи, у Госпођинцима, на-
шао посао. 

– Сваке недеље обиђем 30 произвођача 
који гаје краставце на 130 хектара. Про-

изводња почиње сетвом у априлу а бер-
бу завршавамо првих дана октобра. Про-
сечан принос је 73 тоне по хектару а то је 
дупло више него што је уобичајено у Ср-
бији. Ми набављамо сав репроматеријал 
и дистрибуирамо га произвођачима. За-
рачунавамо им све то по набавној цени. 
Све што треба допремимо у Госпођин-
це. Значи не морају да брину о купови-
ни, испоруци, цени, транспорту. Главни 
циљ нам је да уберемо краставце на вре-
ме док су још мали, јер је тада цена виша 

– каже Саламун.
Веће краставце у „Мамингеру“ наба-

вљају углавном у Немачкој. За Србију ва-
жи правило што ситнији плод то боља 

Тихомир СаламунГоран Салонски

Необичан положај: Берачи краставаца на платформи за брање Саставни део машине берачице је калибратор
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цена. Зато се произвођачи труде да уберу 
плодове док су још мали. Величину крас-
тaваца мери селектор калибратор који 
препознаје то по количини. У прву класу 
по килограму може да стане највише 80 
краставаца, а плаћа се 80 евроценти. Како 
краставац расте тако цена пада – за четвр-
ту класу цена је 31 евроцент. У те четири 
категорије може се добро зарадити. Преко 
тога, цена силази на 10 евроценти. Најјеф-
тинија је седма класа где се плаћа 3,5 цен-
ти. Уколико успе да испоручи са једног 
хектара само прве четири класе повртар 
може да рачуна на зараду од 11.000 евра. 

О томе како изгледа рачуница ин-
жењер Саламун каже:

– Само у производњу треба пласира-
ти по хектару 7.000 евра а исту суму тре-
ба уложити и за плаћање радника. Зара-
да је 25.000 евра. То је рачуница за целу 
сезону. Остаје, дакле, 11.000 евра. Није 
то за све исто. Род са једног хектара мо-
же бити и већи и мањи па и зарада, али 
просек је ту.

Од почетка јуна до краја августа је пу-
на берба и ради се сваки дан. Касније се 
бере свака два до три дана. Познато је да 
је код нас најтеже наплатити испоручену 
робу. Међутим, ови произвођачи краста-
ваца немају тих тешкоћа. Када крене ис-
порука, део новца иде за оно што је „Аг-
ропродукт“ уложио а део добијају произ-
вођачи. Исплата је сваких седам дана док 
траје берба. 

– Новац који се седмично добија пома-
же да се редовно исплаћују радници – ка-
же он.

Високе температуре којих је овог лета 
било исувише, највише су сметале про-
извођачима. Што је време топлије крас-
тавци брже расту а зарада пада. Ипак, 
ова година била је боља од прошле. Про-
извођач Горан Салонски из Госпођина-
ца каже да је већ на пола бербе корни-
шона зарадио више него целе прошле 
године:

– Ове године имам девет хектара под 
краставцима. Знатно се више заради ка-
да се производи за европског произвођа-
ча него за домаће тржиште. Пољопривре-
да је наш породични бизнис и ја се њиме 
бавим већ две деценије. Пре тога сам учио 
занат и помагао оцу. Знатно су се изме-
ниле агротехничке мере које се сада при-
мењују у односу до пре само 20 година. 
Прошле године смо учили како се произ-
води у складу са стандардима ЕУ и није 
то тако тешко.

Када се сеју, кућице краставаца мо-
рају једна од друге бити удаљене 33 цен-
тиметра а у сваку се положе по три семе-

на. Залива се кап по кап испод фолије. То 
је предуслов да род буде обилнији а бер-
ба дужа. 

Породици Салонски није тешко да се 
цела ангажује на њивама:

– Сви смо упослени око крастава-
ца. Супруга води финансије, помаже јој 
кћерка која је уписала Економски факул-
тет. За саму производњу највише је заин-
тересован син четрнаестогодишњак. Он 
воли да помаже на њиви а посебно око 
механизације – каже Горан. 

Неће само породица Салонски зара-
дити на краставцима већ и берачи. У се-
зони на њивама госпођиначког атара је 
само око краставаца сваки дан ангажо-
вано 1.400 берача током два месеца. Они 
добијају дневницу од 1.500 динара. А то 

како они беру краставце разликује се од 
било ког посла који је до сада виђен на 
нашим њивама. Јер машина берач је та-
ко конструисана да радници леже потр-
бушке на платформи и беру краставце. 
Када је део њиве обран онда се и плат-
форма на којој они леже помери, као на 
покретној траци, па се посао настави у 
следећим редовима. Ту је и калибратор 
који разврстава краставце по тежини и 
већ им у старту одређује цену.

У „Мамингеру“ размишљају о даљим 
корацима а све ће зависити од тр-
жишта и цена. Поред Госпођинаца са-
рађују и са повртарима из Жабља, око-
лине Сремске Митровице, Кикинде и 
Таванкута.

Д. Вујошевић

Здрави плодови – корнишони  
за немачко тржиште

Финални производи немачке компаније

Рекордан оперативни профит Акса групе

У првој половини 2015. године Акса група, која послује у Србији преко Акса 
осигурања, наставила је да бележи раст у свим сегментима пословања. Остварен 
је рекордан оперативни профит од 3,1 милијарде евра, што је 12 одсто више него 
у истом периоду прошле године. Како је саопштено у седишту компаније у Пари-
зу, Акса група је расла у све три основне линије пословања, са укупним приходом 
од 55 милијарди евра.

У структури укупних прихода (55 милијарди евра, два одсто више него у пр-
вом полугодишту 2014. године) доминира животно и штедно осигурање са пре-
мијом од 31,9 милијарди евра. Расту премије животних осигурања значајно је 
допринело фокусирање компаније на „унит-линкед“ производе на најразвије-
нијим тржиштима (Француска, Немачка, Италија, Шпанија, Велика Британија). 

Премија неживотних осигурања достигла је 18,2 
милијарде евра, што је за један одсто више него у ис-
том периоду прошле године. Највећи скок у основ-
ним линијама бизниса, Акса група остварила је у 
управљању имовином. Приходи у овој области већи 
су за шест одсто, у односу на исти период прошле го-
дине, и достижу скоро две милијарде евра. 
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Надајући се доброј заради, воћари 
обнављају старе и формирају нове 
засаде, а у томе им помажу град 
Ниш, организације и удружења из 
области пољопривреде 

Породица Јована Петровића из Каме-
нице надомак Ниша, познатог виногра-
дарског села, имала је два и по хектара 
под лозом. Када су пропала пољопри-
вредна предузећа, пре свега ПИК Ниш, 
Петровићи више нису имали коме да про-
дају грожђе, па су искрчили виноград.

– Дошао сам у ситуацију да немам ко-
ме да продам грожђе. Једно време возио 

сам га у Крушевац и продавао га „Руби-
ну“, то је било најближе место где сам мо-
гао да га продам. Био је то велики про-
блем. Моја породица се дуго бавила ви-
ноградарством. Док је био ПИК Ниш, ја 
сам са два и по хектара под лозом имао 
по петнаест хиљада марака годишње. 
Одједном, угасило се тржиште. Одвезем 
грожђе у Малчу, а човек ми каже – ја ви-
ше не откупљујем. У таквој ситуацији мо-
рао сам да се оканем винове лозе, прича 
за Економетар овај воћар.

Јован сада покушава да пронађе нову 
шансу у воћарству, каже да се после све-
га не усуђује да поново сади лозу. 

– Виноградарство је замрло и зато хоћу 
да засадим вишњу на два хектара. Био сам 
референт за возила у пошти, сада сам у 
пензији и хоћу да се посветим воћарству 

којим се, иначе, бавим последњих пет-
наест година. Имао сам шљиву, имам 
и вишњу на двадесет ари, али то је ма-
ло. Ако једна породица хоће да живи од 
воћа, мора да засади макар два-три хекта-
ра. Ево, сад крећем са вишњом, јер волим 
вишњу. Али, шта ако за годину дана стане 
и откуп вишње, где ћу ја са том вишњом. 
Садили би људи и винограде, али нема 
откупа, прибојава се Јован.

Он је један од бројних пољопривред-
ника у Нишу који су се определили за 
воћарство и који сада покушавају да уз 
помоћ Управе за пољопривреду и развој 
села обнове старе и формирају нове заса-
де. Међу њима је и Небојша Божиновић 
из села Хум који је већ засадио трешње 
и вишње. 

– Одлучио сам се за трешње и вишње, 
јер волим те воћне врсте, посебно 
трешњу. У сарадњи са данским про-
грамом Ледиб засадио сам и једну ог-
ледну парцелу од 22 ара, они су уложи-
ли средства, а ја рад. Саднице за оглед-
ну парцелу набавио сам преко „Агро-
зема“, а за остале површине, седамсто 
садница, обезбедио сам преко Управе за 
пољопривреду и развој села. Убрао сам 
око 400 килограма, то је мало. Воћња-
ци још нису у пуном роду, а поред тога, 
било је лоше време за опрашивање. Би-
ло је хладно, па пчеле нису летеле. Воће 
је цветало, али није родило. Када је реч 
о трешњи, имам неколико сорти – кор-
дију, регину, њустар, бурлат, клони, гер-
медовску. Планирамо да се удружимо и 
да се са већим количинама појавимо на 

„Воћар“ унапређује производњу

У циљу унапређења производње воћа 
и грожђа, у Хуму је 2008. године основано 
Удружење воћара и виноградара „Воћар“ 
које има двадесетак чланова. 

– Циљ нам је да ширимо удружење, 
али нешто споро иде. Надам се да ће 
после ове акције коју води Управа за 
пољопривреду и развој села да иде бр-
же. Тренутно највише имамо шљиву, а у 
перспективи планирамо јабуку, трешњу, 
брескву. Међу новим засадима домини-
рају трешња и вишња, каже за Економе-
тар Александар Милојевић, председник 

„Воћара“.

Драган Динић

ПОВРАТАК ВОЋА У НИШКЕ АТАРЕ

Улог велики, зарада солидна

У Хуму воћњаци на тридесет хектара

У Хуму се претежно баве воћарством. 
Воћњаци се овде гаје на око 30 хектара. 
Међу њима је доста старих засада који се 
сада, уз субвенције Управе за пољопри-
вреду, обнављају. У овом селу има триде-
сетак озбиљних произвођача воћа, а њи-
хов број се повећава због добре зараде. 
Сваке године ничу нови засади, од прошле 
године уз помоћ Управе за пољопривре-
ду и развој села. Зато је и успостављена 
сарадња са пољопривредним удружењи-
ма из окружења – Ражња, Блаца, Алексин-
ца, Мерошине, као и са организацијама 
које се баве унапређењем пољопривре-
де, као што су „Агрозем“, „Fruits&berries“, 
Пољопривредно-саветодавна служба.

Јован Петровић Небојша Божиновић
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тржишту, каже Небојша, иначе машин-
ски инжењер.

Драган Динић из Горње Трнаве до са-
да се искључиво бавио виноградарством 
и то углавном стоним сортама грожђа. У 
том селу је, каже, преко двадесет хектара 
под стоним сортама. Има и воћа – брес-
кве, кајсије, вишње, трешње. И он је ре-
шио да се окуша у воћарству: 

– Планирам да засадим око 1,3 хектара, 
пола трешњу, пола кајсију. Можда би боље 
било да се определим само за једну култу-
ру, али сам се из предострожности одлу-

чио за две, ако једна затаји, друга да по-
крије. Ја сам радио у привреди, али моји 
родитељи су се бавили виноградарством 
и воћарством, а ја сад настојим да поди-
гнем производњу на виши ниво, плани-
ра Драган.

У селу Хум, познатом по воћар-
ству, такође се шире воћњаци. Бра-
тислав Живановић определио се за ја-
буку коју сада узгаја на тридесетак ари. 
На тридесет ари гаји шљиву, на четрде-
сет ари кајсију, а на скоро пола хекта-
ра брескву. 

– Мислим да је то недовољно за озбиљ-
ну производњу. У воћарству је улог вели-
ки, потребно је пуно рада, пуно знања и 
љубави. Да се иде на две-три културе. Ја 
сваштарим, управљам се према ономе 
што се тренутно тражи на пијаци. Нај-
боље је да човек засади једну-две кул-
туре на четири-пет хектара. У том слу-
чају би домаћинство имало неке корис-
ти и могло би лепо да живи од воћа, сма-
тра Братислав.

Милан Момчиловић

Дан за шљиву

Удружење воћара и виноградара 
„Воћар“ из Хума, уз помоћ Градске општи-
не Црвени крст и Градске управе за раз-
вој пољопривреде и села, организова-
ло је 1. августа пету по реду манифес-
тацију „Дан за шљиву“ која је окупила 
воћаре са подручја Ниша и других гра-
дова, као и стручњаке из области воћар-
ства. Циљ манифестације је промоција 
производње шљива, али и другог воћа и 
винове лозе. Шљива је ове године у Ху-
му добро родила, а род би био још бољи 
да прошле године град није оштетио 
воћњаке. 

Братислав ЖивановићАлександар Милојевић

Хум – село воћара Јабуке из Хума

Хумски виноградиМлади засади кајсије
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Представљање нових производа убр-
зало се у малопродајној индустрији ро-
бе широке потрошње, електронике, ауто-
мобила, као и у другим индустријама, а 
време за представљање производа на тр-
жишту скраћено је за пола. Произвођач 
луксузних производа од коже Луј Витон 
(Louis Vuitton) увео је фабрички произ-
ведене производе Пегаз (Pegase) како би 
нове колекције могао слати у своје бу-
тике сваких шест недеља, што је два пу-
та чешће него пре, дајући купцима већи 
избор.

У привреди која се брзо мења, не-
престана иновација је нужна. Високо 
иновативна предузећа способна су да 
брзо зграбе нове тржишне прилике. Она 
стварају позитиван став према инова-
цијама и преузимању ризика, рутини-
зирају иновацијски процес, практикују 
тимски рад и допуштају људима експери-
ментисање, па и неуспех. Једно такво пре-
дузеће је W.L. Gore, најпознатије по ма-
теријалу Гор-Текс (Gore-Tex), високе из-
држљивости. Они производе различите 
иновативне производе као што су жи-
це за гитару, зубни конац, медицински 
уређаји. Предузеће ради са потенцијал-
ним купцима, дозвољава радницима да 
сами одаберу пројекте и именују неколи-

ко водитеља пројеката. Предузеће воли 
да узгаја ”страствене прваке”, који увера-
вају друге да је одређени пројекат вредан 
њиховог времена и пажње. Развој гори-
ве ћелије окупљао је од 100 до 9.000 ис-
траживача које предузеће ангажује као 
сараднике. Предузеће даје радници-
ма време ”за играње”. Сви истражива-
чи проводе 10 одсто свог радног времена 
развијајући властите идеје. Понекад ис-
траживање које никуда не води у једном 
подручју може да подстакне иновације у 
другом подручју: жице за акустичну ги-
тару Еликсир (Elixir) биле су резултат не-
успешног пројекта који се бавио жицама 
за бицикле. Чак и успешне пројекте по-
некад треба пустити даље. Зубни конац 
Глајд (Glide) је продат предузећу Проктер 
и Гембл (Procter&Gamble) јер је Гор-Текс 
знао да малопродаја жели да послује са 
предузећем које продаје хигијенске про-
изводе за целу породицу.

Предузећа која не успевају да развију 
нове производе остављају своје постојеће 
производе рањивим на промењиве пот-
ребе и укусе потрошача, скраћене живот-
не циклусе, повећану конкуренцију. 

Иновација се тиче ”стварања нових 
производа” којима конкуренција нема 
приступ. Не ради се о изванредним људи-
ма који спонтано стварају нове идеје, него 
о проналаску скривених претпоставки и 
занемарених процеса који могу промени-
ти начин на који предузеће послује”, ка-
же главни извршни директор предузећа 
IDEO Tim Browne.

Предузећа морају пажљиво пратити 
склоности купаца да би открила потре-
бе које тек настају и које је још увек теш-
ко изразити. Стручњаци за нове произво-
де су открили да је главни чинилац успеха 
нових производа јединствен, супериоран 
производ, који успева у 98 одсто случаје-
ва у поређењу са производима умерене 
предности. Други кључни чинилац је до-
бро дефинисан концепт производа. Пре-
дузеће пажљиво дефинише и процењује 
циљно тржиште, захтеве производа и ко-
ристи од производа. 

Други чиниоци су технолошка и мар-
кетиншка синергија квалитета у свим 

фазама и тржишна привлачност произ-
вода. Производи који су осмишљени ис-
кључиво за домаће тржиште обично по-
казују високу стопу неуспеха, низак удео 
на тржишту и низак раст. Производи ос-
мишљени за светско тржиште или барем 
за земље у региону постижу знатно већу 
добит. То указује на то да би предузећа 
требало да размисле о усвајању међуна-
родне оријентације приликом развоја 
нових производа, чак и у случају да пла-
нирају продају искључиво на домаћем 
тржишту. 

(Наставиће се)

О књизи

Управљање маркетингом – 14. издање, 
припремљено је за тржиште Хрватске и 
регион југоисточне Европе. Књига обја-
шњава тржишну вредност производа, 
маркетинг базе података, управљање лан-
цем набавки, комуникације, промене које 
су се у маркетингу компанија десиле у по-
следњих 40 година. Економетар у неколи-
ко наставака преноси делове из ове књи-
ге, уз сагласност издавача Мате д.о.о. Бе-
оград, веб: www.mate-bg.com

О ауторима
Филип	 Котлер је један од водећих 

светских ауторитета у области маркетин-
га. Професор је међународног маркетинга 
на Kellog School of Management. Био је са-
ветник бројних компанија, међу којима су 
IBM, General Electric, Michelin, и друге и др-
жао веома запажена предавања о глобал-
ним маркетиншким могућностима.

Кевин	Лејн	Келер један је од најзна-
чајнијих научника из области маркетинга 
у последњих 25 година. Професор је мар-
кетинга на Dartmouth College. Компаније 
које су користиле његове услуге су Cisco, 
Coca Cola, Nestle и друге.

Маја	 Мартиновић бави се марке-
тиншком праксом и теоријом 20 година. 
Професор је на загребачкој Школи еконо-
мије и менаџмента и директор Пословне 
академије. Аутор је књиге Маркетинг у Хр-
ватској – 55 пословних случајева.

ФИЛИП КОТЛЕР, КЕВИН ЛЕЈН КЕЛЕР, МАЈА 
МАРТИНОВИЋ: УПРАВЉАЊЕ МАРКЕТИНГОМ (4)

Развој нових производа
Високо иновативна предузећа способна су да брзо зграбе нове тржишне 
прилике, стварају позитиван став према иновацијама и преузимању ризика, 
практикују тимски рад и допуштају људима експериментисање, па и неуспех

Неуспеси на тржишту

Нови производи настављају да пропа-
дају. Процењује се да стопа неуспеха иде 
и до 50 одсто или чак 95 одсто у САД и 90 
одсто у Европи. Они пропадају из много 
разлога као што су занемаривање или 
погрешно тумачење маркетиншких ис-
траживања, процењивање величине тр-
жишта, високи трошкови развоја, лош ди-
зајн или слаба продуктивност, позициони-
рање, оглашавање или цена. Нови произ-
води не успевају на тржишту и због споре 
дистрибуцијске подршке, великог броја 
конкурената, који силно узвраћају удар-
це, неодговарајућег повраћаја улагања 
или слабе исплативости.
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