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Следећи број Економетра 
излази 3. новембра 2015.

ЕБРД заинтересована за српске компаније
За инвеститоре је најважнија стабилност и кључно је да се реши криза на гра-

ници Србије и Хрватске, изјавио је председник Европске банке за обнову и развој 
(ЕБРД) Сума Чакрабарти који је крајем септембра боравио у Београду. Он је у изја-
ви за РТС најавио да ће та банка учествовати у реструктурисању великих система, 
попут ЕПС-а, Галенике, Комерцијалне банке... Чакрабарти је, такође, најавио да ће 
ЕБРД омогућити и повољне зајмове малим и средњим предузећима.

Према његовим речима, обим кредита премашиће прошлогодишњих 500 мили-
она евра, а основ за то је и Меморандум о разумевању који је потписан ове недеље 
са Владом Србије.

– Србија је добро тржиште за инвеститоре и ми можемо да помогнемо. Ми ћемо 
Србију на нашем самиту о инвестицијама на западном Балкану, који ће бити у Лон-
дону следеће године, представити великом броју инвеститора – рекао је Чакрабар-
ти и напоменуо да има инвеститора из Европе који добро знају Србију.

Форум у Селенчи о органској производњи
Србија има велику шансу да постане значајан извозник органске хране, али је 

пољопривредним произвођачима у том погледу неопходна подршка државе, оцење-
но је у петак 25. септембра у Селенчи на деветом Међународном форуму о органској 
производњи. За те производе све је већа заинтересованост европских купаца, али 
да би се остварила та могућност неопходно је да се, уз повећање површина, осигу-
ра стабилна производња и подршка државе за пласман на извозним тржиштима, 
истакнуто је на скупу у том бачком месту.

Форум је организовао Центар за органску производњу Селенча (ЦОПС) у са-
радњи са Пољопривредним универзитетом из Нитре у Словачкој и Универзитетом 
у Новом Саду, уз подршку Покрајинске владе Војводине и Европске предузетничке 
мреже. Скупу посвећеном пласману органских производа на домаћем и иностра-
ном тржишту присуствовали су произвођачи, компаније, развојно-истраживачке, 
научне и државне институције из осам европских земаља. 

Соларни енерго-генератор Института „Пупин“
Стручњаци београдског Института „Михајло Пупин“ представили су на Фору-

му у Селенчи савремени аутоматизовани уређај за производњу електричне енер-
гије на бази коришћења светлосне енергије сунца. Овај јединствен у региону уређај, 
могао би имати значајну улогу у повећању наводњаваних пољопривредних повр-
шина у Србији.

Први покретни роботизовани соларни енерго-генератор „МобиСан про Енерџи“ 
захтева минималне инвестиције у односу на класичне видове наводњавања а обез-
беђује значајан економски ефекат на српску пољопривреду. Овај енергетски ефика-
сан еколошки уређај користи сунчеву енергију, не повезује се на електричну мрежу 
и не захтева никакву грађевинску инфраструктуру, а наводњавање на овај начин 
не загађује животну средину – објаснио је проф. др Александар Родић, стручњак 
пројектног тима Института „Михајло Пупин“.

За МСП 200 милиона динара
Влада Србије донела је крајем септембра уредбу по којој ће држава малим и 

средњим предузећима дати 200 милиона динара за набавку опреме, а ИТ фирмама 
кредите са каматом од један одсто. Власници малих и средњих предузећа моћи ће да 
купе опрему која вреди максимално 10 милиона динара на кредит, чији ће део финан-
сирати држава. Кредит код банке мора да износи 70 одсто вредности опреме, држава 
бесповратно даје 25 одсто вредности, а власник треба да обезбеди учешће од пет одсто. 

Истовремено, Влада је донела и уредбу по којој ће фирме које се баве ИТ техно-
логијом моћи од државе да добијају кредите по камати од само један одсто. 

Предузетницима је омогућен зајам од 300.000 динара до 1,5 милиона, а правним 
лицима од пола милиона до три милиона. Рок отплате је четири године, а грејс пе-
риод годину дана.

Са победницима конкурса 
„Идеја за боље сутра“ 
Новац је отишао  
у праве пројекте 12
Франк Хофман, ГИЗ 
Чиста енергија из 
контролисаног отпада 16
Сузан Сарфати, директорка 
Стратегије за високе учинке
Верујте у успех у послу 33

Родна година у срцу 
шумадијског воћарства 
Са Павловићевих плантажа  
30 вагона квалитетног воћа 34
Реди груп  је преживела 
кризу текстилне индустрије
Не тражимо привилегије 36

У еколошки чистој 
средини општине Блаце
Немци воле  
пекмез од шљива 38

Бетонски производи  
за кућу и дворишта  
Тежак физички рад  
за лепе предмете 40

У 25. години постао велики 
произвођач здраве хране
Органска производња 
освојила агроинжењера 42

Савремена фарма, 
недалеко од Црне Траве
Здрави млечни производи  
са падина Чемерника 44

Котлер, Келер, Мартиновић: 
Управљање маркетингом
Маркетиншки планови 46
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Имлекова помоћ фармерима

Компанија Имлек је током прошле го-
дине обезбедила прву пољопривредну 
машину за паковање сточних кабастих 
храњива својим добављачима, а овог ме-
сеца купљене су још две, саопштила је та 
компанија средином септембра. Све три 
машине дате су на коришћење удружењи-
ма фармера „Удружени фармери“ и „Цен-
тралној асоцијацији произвођача мле-
ка Војводине“ како би биле доступније 
већем броју произвођача млека са којима 
Имлек годинама успешно сарађује. 

Дониране машине омогућавају ефи-
касније очување и складиштење разли-
читих врста сточних и кабастих храњива 
у вреће. Тиме се минимално губе хранљи-
ве материје и витамини у њима, што по-
зитивно утиче на здравље крава и њихо-
вих подмладака, као и на млеко које дају. 

Костић купио „Кемпински“ 
у Порторожу 

Компанија Истрабенз Туризем д.д., и 
чланица МК групе, компанија Агри хол-
динг АГ, потписале су уговор о продаји 
100 одсто учешћа у компанији Истрабенз 

Порторож д.о.о, саопштиле су те компа-
није 15. септембра. Очекује се да се сви по-
слови око купопродаје заврше до краја но-
вембра, чиме би хотел „Кемпински Палас“ 
прешао у власништво Миодрага Костића.  

„Куповина престижног хотела ‘Кемпин-
ски’ у Словенији у потпуности је у складу 
са нашим стратешким циљем да се пози-
ционирамо као водећа компанија из обла-
сти туризма у региону“, изјавио је Миодраг 
Костић поводом куповине новог хотела. 

Хотел „Кемпински Палас“ један је од 
најлуксузнијих хотела у средишту Пор-
торожа и региону. Категорисан је са пет 
звездица и има 164 собе и 17 апартмана. 
Поред соба и апартмана, хотел распола-
же луксузним спа-центром, ресторанима 
и конференцијским простором.

Хипо банка поклонила 
компјутере

Хипо Алпе-Адриа банка донирала је 
14. септембра 20 компјутера и пратећу оп-
рему Основној школи „Краљ Петар Дру-
ги“ и Средњој занатској школи у Београ-
ду. Донацију је уручила Љиљана Славко-
вић, руководилац експозитуре у Булевару 
краља Александра. Хипо банка је до са-
да ове године донирала 60 рачунара бе-
оградским основним школама, као и 20 
рачунара за Специјалну болницу за це-
ребралну парализу и развојну неуроло-
гију у Сокобањској улици.

Меморандум Управе 
царина ЦГ и ЈТИ

Директор Управе царина Црне Горе Вла-
дан Јоковић и потпредседник Јапан Тоба-
ко Интернационал (ЈТИ) за западни Бал-
кан Крис Вудс потписали су 21. септембра 
у Подгорици меморандум о разумевању за 
сузбијање свих видова илегалне тргови-
не дуванским производима. Меморанду-
мом се прецизира сарадња у области раз-
мене информација, процене нивоа и извора 
илегалне трговине дуванским производи-
ма, идентификовања нелегалних произ-
вода, праћења кретања незаконитих про-

Највиша оцена за 
извештај Хемофарма

Хемофарм је једна од две компаније 
у Србији које су после строге контро-
ле независног ревизора добиле најви-
шу А+ оцену за примену одрживог раз-
воја у пословању. Уз рекордну произ-
водњу, Хемофарм је успео да испуни и 
одговорност према друштву и локал-
ној заједници, поштујући људска пра-
ва и права радника. Резултати примене 
оваквог приступа пословању део су го-
дишњег извештаја о одрживом развоју. 
Само пет компанија у Србији објављује 
овај извештај верификован од стране 
независне ревизорске куће. 

Роналд Зелигер, генерални дирек-
тор Хемофарма, рекао је у сусрету са 
уредницима београдских медија 18. 
септембра, да се одрживи развој не мо-
же свести само на уштеду енергије и 
на бригу о околини. То је начин раз-
мишљања и стил живота. „Хемофарм 
има фабрике у целом региону и брине 
за локалне заједнице у којима послује“, 
рекао је Зелигер. 

У Извештају о одрживом развоју за 
2014. истиче се да је Хемофарм највећа 
достигнућа остварио у погледу еко-
логије и рационализације пословања,  
подсетила је Наталија Поповић, ди-
ректорка за стратегију и одрживи раз-
вој. Достигнут је рекорд од 202 мили-
она паковања и повећан је број запосле-
них у односу на 2013, а више од 80 од-
сто секундарног паковања лекова је од 
рециклираног картона. Кроз кампању 
„Свим срцем“, Хемофарм је прошле го-
дине уз помоћ своје Фондације 62 мили-
она динара усмерио на развој здравства, 
образовања, културе и за подршку нају-
гроженијем становништву. 

Девет година 
Теленора у Србији

Компанија Теленор обе-
лежила је девету годину по-
словања на прослави у при-
суству бројних гостију. Уве 
Фредхајм, генерални ди-
ректор Теленора у Србији, 
подсетио је да Теленор на 
тржишту Србије послује од 
2006. године и до сада је ин-
вестирао више од 340 мили-
она евра. Само у 2015. годи-
ни Теленор је до сада уло-
жио 20 милиона евра у своју 
Паметну мрежу. У марту 

2015. године увео је 4Г мрежу и исто-
времено наставио са ширењем 3Г по-
кривености, омогућавајући корисни-

цима приступ брзом интер-
нету на ширем географском 
подручју. 

Теленор је отворио Те-
ленор банку која данас има 
више од 90.000 корисника 
и најбрже је растућа онлајн 
банка у региону. У оквиру 
стратешке амбиције „Интер-
нет за све“, успешно је подр-
жао 28 пројеката друштве-
не одговорности и допринео 
развоју дигиталних плат-
форми у образовању, здрав-
ству и екологији. 

Роналд Зелигер и Наталија Поповић

Уве Фредхајм
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извода од дувана, као и сарадња у области 
заплене и уништења илегалних произво-
да. Процена је да нелегална трговина чини 
око 20 одсто потрошње дуванских произ-
вода у Црној Гори. „Резултати које је Црна 
Гора остварила од почетка године су заис-
та импресивни. Од јануара до краја августа 
ове године заплењено је 5,4 милиона кома-
да цигарета, готово за четвртину више не-
го у целој прошлој години. За првих осам 
месеци спроведен је велики број контрола, 
чији је резултат 220 заплена, скоро осам пу-
та више него целе претходне године, по че-
му је Црна Гора лидер у региону западног 
Балкана. Претходно је ЈТИ сличне угово-
ре о сарадњи закључио са ЕУ, Македонијом, 
Србијом и Албанијом“, изјавио је Крис Вудс.

Кока-Кола обезбедила 
спортску опрему за 140 школа 

Кока-Кола фондација и локални Кока-
Кола систем обезбедили су спортску опре-
му у вредности од милион долара за школе у 
Србији које су претрпеле штету у прошлого-
дишњим поплавама. Опрема је уручена ђа-
цима основне школе „Боривоје Ж. Милоје-
вић“ из Крупња 25. септембра. Око 80.000 
ученика у 140 школских објеката широм 
земље дочекали су спортски реквизити у 
школи на почетку школске године. Помоћ 
школама се реализује у сарадњи са Црвеним 
крстом Србије и Канцеларијом за обнову и 
помоћ у поплављеним подручјима.

– Кока-Кола фондација је од форми-
рања Канцеларије, заједно са нама ради-
ла на идентификовању пројеката у које би 
уложила средства намењена обнови Ср-
бије након поплава. Фондација је на пред-

лог Канцеларије донирала око 20 милиона 
динара за санацију инфраструктуре у Па-
раћину и Убу. Радови су завршени и тиме 
ћемо допринети унапређењу сигурности 
имовине грађана две општине. Очекује-
мо да се ускоро усвоји Закон о управљању 
ризиком од елементарних непогода и да се 
предузму превентивне мере како би се де-
шавало мање немилих ситуација у будућ-
ности, рекао је Марко Благојевић, дирек-
тор Канцеларије Владе Србије за помоћ и 
обнову поплављених подручја.

Намера Кока-Коле је да донацијом под-
стакне најмлађе ка животним успесима. 

– Навике се усвајају у најранијој доби, 
а физичка активност је најједноставнији 
и најважнији начин да свако унапре-
ди здраве навике. Зато смо желели да 

донацијом обезбедимо спортску опре-
му, која ће да траје и служи генерација-
ма које долазе, изјавио је Димитар Ан-
донов, генерални директор компаније 
Кока-Кола. 

У Крупњу су запослени у Кока-Кола 
систему са ђацима и волонтерима Цр-
веног крста засадили стабла и уредили 
школско двориште. 

Оцене Кварталног монитора

Српска привреда је изашла из рецесије, 
која је трајала од средине 2013. године, 
фискални и спољни дефицити су значај-
но смањени, инфлација је ниска, а на тр-
жишту рада постоје побољшања, оценио је 
18. септембра економиста Милојко Арсић, 
главни и одговорни уредник Кварталног 
монитора, часописа који издаје Фондација 
за развој економске науке (ФРЕН).

Представљајући економске трендо-
ве за други квартал ове године, Арсић је 
рекао да су кључни индикатори привре-
де у том периоду побољшани у односу на 
стање из претходних година. Неочеки-
вани раст БДП-а је добар резултат, мада 
је он још далеко испод онога што већ са-
да постижу друге европске земље и оно-
га што би требало да буде средњорочни 
циљ за привреду Србије, рекао је Арсић. 
Остварени резултати представљају са-
мо први корак у стварању услова за ду-
горочно одржив раст привредне актив-
ности и запослености, па је стога неоп-
ходно да се настави са фискалном консо-
лидацијом, као и да се убрзају реформе, 
нагласио је Арсић.

Трајхл на челу Ерсте до 2020.

Надзорни одбор Ерсте банк групе 
продужио је мандат председнику Уп-
равног одбора Андреасу Трајхлу до 
30. јуна 2020. године. Према речима 
Фридриха Редлера, председника Над-
зорног одбора Ерсте групе, оваква одлу-
ка донета је пре рока јер Група жели да 
се под вођством Трајхла настави успе-
шан пут у нестабилном конкурентском 
окружењу и под сталним регулаторним 
притисцима. Трајхл се доказао као од-
личан лидер, поготово у последњих не-
колико тешких година.

Андреас Трајхл рођен је 1952. године, 
а у банкарству је од 1977. године, када је 
почео да ради као кредитни аналитичар 

у банци Чејс Менхетн у Њујорку. Завр-
шио је економију у Бечу и на место из-
вршног директора Ерсте групе дошао је 
1997. године. Под његовим вођством бан-
ка је постала водећи пружалац финан-
сијских услуга у централној и источној 
Европи са више од 16 милиона клијената. 

Андреас Трајхл

Компанија Моји 
брендови за избеглице

Имлек, Бамби и Књаз Милош, који 
послују у оквиру компаније Моји брен-
дови, донацијом својих производа по-
могли су избеглим лицима на терито-
рији Србије, саопштила је та компанија. 
Велике количине производа испоруче-
не су Црвеном крсту у Сомбору, који је 
млеко, кекс и флаширану воду дистри-
буирао најугроженијима.

Компанија Књаз Милош је обезбеди-
ла 15.000 литара Аquа Viva воде, Бамби 
је донирао две тоне кекса, док је Имлек 
припремио 5.000 литара УХТ млека за 
угрожена лица. 

,,Компанија Моји брендови жели да 
помогне угроженим и избеглим лици-

ма у веома тешкој ситуацији у којој су се 
нашли. Ми смо стратешки опредељени 
ка друштвеној одговорности и самим 
тим одлучни да пружимо помоћ свима 
којима је она потребна. Надам се да смо 
им овом донацијом макар мало олакша-
ли недаће које су их задесиле“, изјавила 
је Светлана Глумац, директорка корпо-
ративних и регулаторних послова ком-
паније Моји брендови. 

Имлек за најмлађе
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Асеко: Онлајн продаја расте

Продаја на домаћим интернет портали-
ма у 2014. години порасла је за 170 проце-
ната, у односу на 2013. годину. Током 2014. 
године обављено је укупно 503.687 елек-
тронских трансакција, у поређењу са 2013. 
годином када је обаљена 186.701 трансак-
ција, изјавио је Бранислав Поповић, пред-
ставник компаније Асеко СЕЕ, регионал-
ног лидера и једне од највећих ИТ компа-
нија у Европи, на конференцији „Елек-
тронска трговина и повећање извоза робе 
и услуга“ која је одржана 23. септембра у 
организацији Данас конференс центра.

„Развој и извоз софтвера потенцијал су 
српског тржишта. Компанија Асеко СЕЕ 
водећи је провајдер ИТ сервиса, а извоз 
Асеко софтвера и ИТ сервиса из Србије у 
2014. години износио је 20 одсто укупног 
промета компаније“, навео је Поповић. 

Вредност ИТ тржишта у Србији у 2014. 
години износила је 147.56 милиона аме-
ричких долара, уз забележен раст од 9,6 од-
сто. У 2015. години предвиђен је раст ИТ 
тржишта од 8,9 одсто, резултати су истра-
живања ИТ тржишта у Србији које је спро-
вела светска фирма за истраживање тр-
жишта Интернационал дата корпорејшн.

Уника велнес фестивал 

У оквиру Међународног сајма туризма 
у Новом Саду, 10. октобра биће органи-
зован први Уника Wellness & Spa фести-
вал, уз слоган „Само опуштено“. Посети-
оце очекују бесплатне ексклузивне маса-
же, wellnessi (велнеси), вежбе јоге, савети 
за здравље и лепоту, занимљиве радио-

нице и презентације, дегустације, сусре-
ти са јавним личностима. Фестивал орга-
низују часопис Туристички свет, Велнес 
академија Пеђе Филиповића и Новосад-
ски сајам, а спонзори су Уника осигу-
рање, Влада Војводине и компанија Пи-
онир, чланица Алко групе.

Александра Бељић, директорка Сек-
тора за корпоративно пословање Уника 
осигурања, на конференцији за новинаре 
25. септембра рекла је да Уника намера-
ва да развије дугорочну сарадњу са овим 
фестивалом и да ће на манифестацији 
промовисати здравствено осигурање и 
очување здравља породице.

– На фестивалу ћемо представити нови 
Џамп, високопротеински бар за спорти-
сте, Галеб чоколаду и житни бар Витано-
ва, рекла је Весна Влатковић, ПР и марке-
тинг менаџер А хотела, Алко групе.

У Теленор банци сто 
хиљада текућих рачуна 

Теленор банка отворила је 100.000 те-
кућих рачуна у Србији за годину дана рада 
и формирала чврсту основу за даљи развој 
онлајн банкарства. Стохиљадита власница 
рачуна је Александра Таубнер, којој је 28. 
септембра Мартин Навратил, председник 
ИО Теленор банке, уручио Самсунг С6. 

„Ово нас сврстава међу најбрже рас-
туће онлајн банке у региону централне 
и источне Европе. Интернет и мобилно 
банкарство све се више користи у Србији 
и поуздан смо партнер у свакодневним 
банкарским пословима“, рекао је Мартин 
Навратил. 

У Србији је коришћење интернет бан-
карства у протеклих годину дана порасло 

за 20 одсто. Са још милион реализованих 
трансакција, први пут је интернет банкар-
ство премашило промет на шалтерима ба-
нака. Према подацима НБС, број корисни-
ка мобилног банкарства у последњих го-
дину дана повећан је два и по пута. 

Теленор инвестира  
10 милиона евра

Компанија Теленор ће уложити додат-
них 10 милиона евра у унапређење Па-
метне мреже у следећих шест месеци, на-
кон чега ће 99 одсто грађана Србије има-
ти приступ брзом интернету. „Пројекат 
је изузетно обиман, а подразумева радо-
ве на 1.650 базних станица. До краја ове 
године, брзим 3Г интернетом биће пок-
ривена централна Србија, а до краја мар-
та 2016. године, покрићемо и територију 
Војводине“, најавио је Уве Фредхајм, гене-
рални директор Теленора у Србији.

Скоро половина (48,8 одсто) Телено-
рових корисника поседује паметне теле-
фоне и користи све захтевније мобилне 
апликације и напредне сервисе попут ус-
луга Теленор банке. Према подацима На-
родне банке Србије, банкарским услуга-
ма преко мобилног телефона приступа 
276 хиљада грађана Србије, док Теленор 
банка тренутно има више од 90 хиљада 
корисника.

„Мате С“ из Берлина 
стигао у Београд

Хуавеи (Huawei), позната светска ком-
панија информационих и комуникацио-
них технологија, свечано је обележи-
ла отварање Хуавеи корнера у тржном 
центру Ушће, 24. септембра. Том прили-
ком београдској публици премијерно је 
представљен најновији премијум памет-
ни телефон „Хуавеи Мате С“.

„Хуавеи бележи одличне пословне ре-
зултате и константан раст у категорији 
паметних уређаја, што доказује да пот-
рошачи верују у наш бренд и цене наше 
напоре да омогућимо људима широм све-
та да користе премијум уређаје“, истакао 
је Џек Веи (Jack Wei), генерални директор 
компаније Хуавеи у Србији.

„Хуавеи Мате С“ је најновији премијум 
модел познатог произвођача паметних 
телефона број три у свету, представљен 
на ИФА сајму у Берлину. 

Деманти

Поводом информације коју смо објави-
ли у Економетру бр. 129, за септембар 2015. 
године, на стр. 8 под насловом „Иванчић и 
синови у Хемофарму“, из фирме „Иванчић и 
синови“ д.о.о Београд, са потписом дирек-
тора Братислава Иванчића стигао је деман-
ти у којем се, поред осталог, наводи: 

„Наслов информације коју сте објавили 
је апсолутно неистинит. Овим путем оба-
вештавамо јавност да `Иванчић и синови 
нису у Хемофарму .̀ Текст објављене инфор-
мације је непотпун. Дана 11. 08. 2015. годи-
не објавили смо следеће Саопштење за јав-
ност, које је морало бити садржано у чланку 
који сте објавили: `Поводом информација 
које су јуче и данас објављене у медијима 
да је компанија Хемофарм купила односно 

стекла контролу над компанијом Иванчић 
и синови желимо да обавестимо јавност да 
наведене информације нису тачне. У слу-
чају да компанија Иванчић и синови уђе у 
озбиљне преговоре о целокупној или де-
лимичној продаји удела трећим лицима јав-
ност ће о томе бити обавештена̀ “.

 * * *
Редакција Економетра објављује овај 

деманти, поштујући Закон о јавном инфо-
рмисању, али истовремено подсећа да је у 
поменутој информацији, у септембарском 
броју Економетра, само пренет сажетак из 
званичног решења Комисије за заштиту 
конкуренције које је и даље валидно и дос-
тупно за јавност на веб адреси: http://www.
kzk.gov.rs/kzk/wp-content/uploads/2015/08/
Hemofarm-ad-Srbija-Ivancic-i-sinovi-doo-
Srbija.pdf
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Од ЕБРД 40 милиона 
евра за Уникредит 

Сума Чакрабарти, председник Европ-
ске банке за обнову и развој (ЕБРД), Кла-
удио Ћезарио, председник Извршног од-
бора Уникредит банке Србија, и Љиљана 
Берић, члан Извршног одбора Уникредит 
банке, потписали су 25. септембра уговор 
о кредитним линијама за финансирање 
малих и средњих предузећа (МСП) у Ср-
бији и куповину станова, у износу од 40 
милиона евра. Износ од 20 милиона евра 
намењен је за дугорочније финансирање 
сектора МСП. Иста сума, 20 милиона 
евра, намењена је и за стамбене кредите. 

Сума Чакрабарти је након потписивања 
уговора рекао да сектор стамбеног креди-
тирања и МСП имају потребу за додатним 
финансирањем и да је задовољство ЕБРД 
што има прилику да понуди финансијску 
подршку. Он је похвалио економске и фи-
скалне реформе које спроводи Влада Ср-
бије и потврдио спремност да помогну у 
решавању проблема са лошим кредитима.

– Србија ради добре ствари у економ-
ској политици и у овој години ће забе-
лежити привредни раст, мали, али ипак 
раст, а ЕБРД ће помоћи Србији у привла-
чењу инвеститора, рекао је Чакрабарти.

Клаудио Ћезарио је рекао да је Уникре-
дит банка трећа по величини банка у Ср-
бији, која је у прошлој години повећала 
кредитирање за 14 одсто.

– Фокусирани смо на финансирање 
МСП, јер су кичма привреде, али и 
највећи потенцијал за будући раст српс-
ке економије, додао је Клаудио Ћезарио.

ЕБРД је у прошлој години одобрила 
кредите од 450 милиона евра у Србији, 
а од почетка пословања на српском тр-
жишту уложила је више од 3,9 милијар-
ди евра у више од 188 пројеката, најви-
ше у финансијски сектор, индустрију, 
трговину, пољопривреду, енергетику и 
инфраструктуру

Касперски штити од 
онлајн пљачке

Хаковање текућих рачуна и малвер-
зације за крађу лозинке и поверљивих 
информација наведени су као највећи 
страхови корисника, јер због тих претњи 
брине 65 одсто испитаника. Следе фи-
нансијске претње, где 58 одсто корисни-
ка има страх од потенцијалног губит-
ка новца са рачуна, а потом је страх од 
претњи које такође имају за циљ крађу 
личних података са онлајн рачуна. Ови 
резултати проистичу из истраживања 
компаније Касперски Лаб које је недав-
но спроведено. Истраживање указује на 
то да корисници и даље потцењују мно-
ге сајбер претње. Иако 51 одсто испита-
ника бележи знатан раст онлајн напада, 

Обнова павиљона 
Књаз Милош

Компанија Књаз Милош потписала 
је 22. септембра са општином Аранђе-
ловац и Специјалном болницом „Буко-
вичка бања“ меморандум о реконструк-
цији павиљона Књаз Милош. Вредност 
радова на реконструкцији павиљона, 
који ће трајати до јула 2016. године, из-
носи 20 милиона динара. За здање по-
дигнуто на месту најстаријег извора ми-
нералне воде у Србији, које представља 
заједнички симбол компаније и гра-
да Аранђеловца, средства су издвоји-
ли компанија Књаз Милош, општи-
на Аранђеловац, Специјална болница 
“Буковичка бања” и Влада Краљевине 
Норвешке.

– Поносан сам на компанију Књаз 
Милош која је у првој години пословања 
након промене власника одлучила да 
павиљон Књаз Милош буде обновљен 

као чувар историје Аранђеловца и наше 
компаније“, изјавио је Милош Стојиса-
вљевић, генерални директор компаније 
Књаз Милош.

У име општине Аранђеловац уговор 
је потписао председник Бојан Радовић 
и захвалио свима који учествују у реа-
лизацији пројекта. Павиљон Књаз Ми-
лош подигнут је 1907. године, на месту 
најстаријег извора минералне воде у Ср-
бији и био је прва фабрика за флаши-
рање минералне воде.

Потписници меморандума испред 
павиљона који се реконструише

Премија Ђенерали осигурања 
9,4 милијарде динара 

У првој половини ове године Ђене-
рали осигурање Србија наставило је 
да остварује раст укупне премије и тр-
жишног учешћа, захваљујући добром 
портфолију производа и улагању у по-
словну изврсност. Ђенерали осигурање 
је завршило полугодиште са добрим ре-
зултатима и повећалo тржишно учешће 
на 23 одсто. У првој половини 2014. тр-
жишно учешће било је 20,6 одсто. Укуп-
на премија је порасла за чак 29,4 одсто 
и достигла 9,4 милијарде динара. У пр-
вој половини прошле године премија је 
износила 7,3 милијарде динара. Укуп-
но тржиште осигурања у Србији забе-
лежило је раст од 15,9 одсто. 

У животном осигурању премија је 
порасла за 36,4 одсто и достигла три 
милијарде динара, захваљујући добрим 
резултатима продаје и банкоосигурању. 
Са 34,6 одсто тржишног учешћа, ком-
панија је учврстила дугогодишњу пози-
цију лидера на тржишту животног оси-
гурања у Србији.

Премија неживотних осигурања је 
достигла 6,4 милијарде динара, чиме је 

повећано тржишно учешће у области 
неживотних осигурања на 19,8 одсто и 
ојачана позиција другог највећег осигу-
равача у тој области на тржишту. У пр-
вој половини 2014. премија неживотних 
осигурања била је 17,9 одсто.

– Наставићемо овим путем и у другој 
половини 2015. године, како бисмо по-
стали водећа компанија у области оси-
гурања становништва на тржишту Ср-
бије. Пружаћемо ефикасна решења и 
имати још већи фокус на клијенте, ре-
као је Андреа Симончели, председник 
и генерални директор Ђенерали осигу-
рања Србија, поводом објављивања ре-
зултата компаније.

Андреа Симончели
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Победници конкурса „Интеза Фармер“

Банка Интеза прогласила је 21. септембра победнике 
трећег годишњег конкурса „Интеза Фармер“, односно најбоље 
пољопривредне произвођаче у категоријама повртарство, ра-
тарство, воћарство и сточарство. 

Према одлуци стручног жирија, победници су: Зоран Ша-
шарога из места Јаша Томић у категорији Интеза Ратар, Пред-
раг Видић из Госпођинаца у категорији Интеза Повртар, Сергеј 
Вујачић из Врбаса у категорији Интеза Воћар и Корнел Војчена 
из места Ново Орахово у категорији Интеза Сточар.

Банка Интеза је најбоље учеснике конкурса наградила пу-
товањем на светску изложбу ЕКСПО Милано 2015 посвећену 
иновацијама и одрживој производњи хране, као и ваучери-

ма у вредности од 100.000 дина-
ра за куповину сточне хране и 
репроматеријала.

– Незапамћене поплаве које 
су Србију погодиле претходне 
године и нанеле јој штету од које 
се сектор аграра још увек опора-
вља, сменила је велика суша која 
ће довести до пада пољопри-
вредне производње у 2015. И у 
оваквим околностима, Банка 
Интеза је настојала да буде стабилан ослонац пољопривредни-
цима – изјавио је Дарко Поповић, члан Извршног одбора и ди-
ректор Дивизије за пословање са физичким лицима и малим 
бизнисом Банке Интеза. 

На овај конкурс пријавио се 301 пољопривредни произ-
вођач, а комисија је изабрала победнике на основу годишњих 
резултата, укључености чланова породице, поседовања скла-
диштеног простора, примене модерних технологија, али и 
уредности у измиривању финансијских обавеза. 

У првих осам месеци 2015. године банка је пољопривред-
ним газдинствима пласирала око 4.400 кредита у износу од 
око 16,6 милиона евра. То је за 15 одсто више у броју и 4,4 од-
сто у износу реализованих кредита у односу на исти период 
прошле године. Награђени пољопривредници на конкурсу „Интеза Фармер 2015“

Дарко Поповић уручује 
награду Зорану Шашароги

само 20 одсто њих верује да могу бити 
на мети сајбер напада. „Зато Касперски 
Лаб препоручује интернет корисницима 
да прошире знање о тренутним интер-
нет претњама, да буду на опрезу и да се 
постарају да им сигурносна решења бу-
ду увек спремна и ажурирана“, изјавио је 
Петар Алешкин, директор маркетинга за 
крајње потрошаче на тржиштима у раз-
воју компаније Касперски Лаб. 

Kампања „Знамо се са Нета!“

Едукативно-промотивна кампања 
„Знамо се са Нета!“ Регистра националног 
интернет домена Србије (РНИДС) промо-
више пословни и лични сајбер идентитет. 
Намењена је предузетницима и грађани-
ма који намеравају да се представе на ин-
тернету. Инспирација за кампању је са-
времени српски предузетник коме се по-
сао и живот преплићу. Он у данашњем 
времену и као предузетник и као грађа-
нин мора да води рачуна о препозна-
тљивости у виртуелном свету. Зато су 
у кампањи дати корисни савети за по-
словни сајбер идентитет на адреси www.
nazivfirme.co.rs , а за лични сајбер иден-
титет на адреси www.imeprezime.in.rs 

Oснова за оба сајбер идентитета je по-
седовање трајне адресе на сопственом ин-
тернет домену, преко које увек и лако може 
да се пронађе и препозна и фирма и грађа-

нин. Најповољније је да користе национал-
не интернет домене. Предузетници могу да 
региструју пословни .CO.RS или .ПР.СРБ 
интернет домен за мање од хиљаду динара, 
а грађани лични .IN.RS или .ОД.СРБ интер-
нет домен за неколико стотина динара го-

дишње. Интернет домен постаје део веб ад-
ресе и е-поште. За регистрацију назива на-
ционалних .RS и .СРБ домена овлашћено је 
40 регистара у Србији. Избор регистрације 
и плаћања назива домена могуће је обави-
ти и на сајту предузетника.

Виза и Интеза месец 
безготoвинских плаћања 

Компанија Виза и Банка Интеза обе-
лежиле су 25. септембра почетак пр-
вог месеца безготовинских плаћања у 
Србији, који посвећују промовисању 
једноставног, брзог и сигурног елек-
тронског плаћања. Заједнички проје-
кат усмерен је на подизање свести о 
безготовинском плаћању и истицање 
предности употребе картица, купови-
не путем интернета, као и плаћања мо-
билним телефоном. У току месеца без-
готовинских плаћања, од 5. до 12. ок-
тобра, пет јавних личности ће обавити 
што више безготовинских трансакција 
у оквиру лимитираног буџета и подели-
ти искуства на друштвеним мрежама.

„Надам се да ћемо у не тако далекој 
будућности говорити и о години безго-
товинских плаћања. Све је више продај-
них места која прихватају платне карти-
це и зато их потрошачи учестало кори-
сте за плаћања као и онлајн куповину, 

рекао је Владимир Ђорђевић, генерал-
ни директор компаније Виза за југоис-
точну Европу.

Банка Интеза је водећа банка на до-
маћем тржишту, лидер у сегменту кар-
тичарства и пионир у примени напред-
них технологија. Дарко Поповић, члан 
Извршног одбора и директор Дивизије 
за пословање са физичким лицима и 
малим бизнисом, истакао је да је Инте-
за прва банка у Србији која је почела да 
издаје чип картицу и увела технологију 
бесконтактног плаћања, као и плаћање 
путем мобилног телефона, засновано на 
ХЦЕ технологији. 

Владимир Ђорђевић и Дарко Поповић 



 12 Репортажа

СА ПОБЕДНИЦИМА КОНКУРСА „ИДЕЈА ЗА БОЉЕ СУТРА“

Новац је отишао у праве пројекте
Учесници Медијског каравана посетили су три од седам награђених на конкурсу Фондације Ана и Владе Дивац, 
Уникредит фондације и Уникредит банке: Удружење „Наша кућа“ у Београду, СЗР „Софи“ у Новом Саду и Столарску 
радњу „Шумарко“ у Ваљеву. У свим фирмама је повећана производња и сачињени амбициозни планови

Да за предузетнички дух и иницијати-
ву нису важне године, могли су се уве-
рити учесници Медијског каравана који 
се 26. и 27. септембра кретао од Београ-
да, преко Новог Сада до Ваљева, у орга-
низацији Фондације Ана и Владе Дивац, 
Уникредит фондације и Уникредит бан-
ке и током кога су представници медија 
посетили три фирме - добитнице на ово-
годишњем конкурсу „Идеја за боље су-
тра“. Обилазак фирми које су добиле но-
вац за куповину машина којима значај-
но унапређују своју производњу, показао 
је да предузетници могу веома млади да 
уђу у предузетничке воде (предузеће „Со-
фи“) али и када су пред пензијом (Сто-
ларска радња „Шумарко“). Упоредо са 

тим изузетно је значајан рад социјал-
них предузећа каква је београдска „На-
ша кућа“. Како каже Ана Дивац, предсе-
дница Управног одбора Фондације Ана и 
Владе Дивац:

– Изузетно ми је драго што смо још јед-
ном, кроз наш пројекат „Идеја за боље су-
тра“ успели да пробудимо предузетнич-
ки дух у Србији а посебно да допринесе-
мо развоју социјалног предузетништва. 
Иако избор најбољих идеја није нимало 
лак, сада када смо видели готове произ-
воде наших победника, јасно је да нисмо 
погрешили, рекла је Ана Дивац.

Учесници Медијског каравана су 
најпре посетили Удружење за подршку 
особама ометеним у развоју „Наша кућа“ 
које у Београду постоји од 2007. године. 

Основали су га родитељи деце са сме-
тњама у развоју и, како каже Аница Спа-
сов, директорка  „Наше куће“, идеја је би-
ла да се млади са хендикепом оспособе 
за неке најједноставније послове. У са-
радњи са општином Звездара обезбеђен 
им је простор, опремили су га и почели 
да кроз пројекат „Кухиња на точковима“ 
припремају јевтине и квалитетне обро-
ке за суграђане: супа, главно јело и сала-
та коштају само 350 динара. Купци су уг-
лавном старији грађани који живе сами 
и не могу да кувају, а за неке од социјал-
но најугроженијих ти оброци су бесплат-
ни. Предузеће „Наша кућа“ за сада има 
седам запослених. За унапређење услуге 
„Кухиње на точковима“ и покретање слат-
ке линије за производњу слаткиша „чоко-
шљива“, добили су 7.200 евра кроз проје-
кат „Идеја за боље сутра“. То су заправо 
средства којима је купљена машина за 
прављење амбалаже која је неопходна у 

овом послу. Аница Спасов истиче велику 
стручну помоћ и подршку коју су добили 
од компаније „Пуратос“, чији су стручња-
ци заслужни за настанак новог слаткиша 
у „Кухињи на точковима“.

У Новом Саду су представници ме-
дија посетили СЗР „Софи“, у власништву 
младих супружника Драженке и Горана 
Шоћа који су за унапређење и проши-
рење асортимана производњом природ-
них крема добили 7.000 евра. Тим нов-
цем је купљена машина неопходна за 
припремање нових крема које су тести-
ране и одобрене од Института за јавно 
здравље Војводине а проширење произ-
водње је омогућило запошљавање једне 
особе са инвалидитетом. Радионицу 

која се бави производњом сапуна и коз-
метике на бази потпуно природних си-
ровина основали су 2009. године супру-
жници Шоћ, обоје агроинжењери, а Го-
ран је и мастер менаџмента. Кренули су 
са 165.000 динара које им је дала држа-
ва кроз програм за самозапошљавање. 
Име су дали по својој ћерки Софији која 
је у време оснивања фирме била полуго-
дишња беба. Како расте фирма, расте и 
Софија. Када су кренули са послом, при-
ча Драженка, бавили су се само ручном 
производњом сапуна јер то није захтева-
ло велика средства. Захваљујући гранту 
Фондације Дивац и Уникредит фонда-
цији купили су машине и крећу у про-
ширење асортимана које захтева потпу-
нију лабораторијску опрему. „Ми корис-

Ана Дивац (лево) у разговору са 
запосленима „Наше куће“

Аница Спасов, директорка „Наше куће“ са 
новим производима „чоко-шљива“

Драженка Шоћ и производи  
„Софи“ спремни за паковање

Брачни пар Драженка и Горан Шоћ
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тимо скупе сировине, какао бутер, етер-
ска уља, кокосово уље а тржиште тражи 
јефтин производ. Али, кад ви користи-
те квалитетне сировине и још се бавите 
ручним радом, а то захтева време, онда 
производ не може да буде јефтин“, каже 
Драженка. Тренутни максимални капа-
цитети су око 500 сапуна дневно и про-
изводи се могу наћи у продавницама 

„Лили“ и ДМ. 
„Тржиште Србије је одлично покриве-

но сировинама из свих делова света, што 
је добро за потрошаче који желе квали-
тет. Продаја наших производа добро иде 
и кроз малопродајне ланце и онлајн, из-
возимо у Швајцарску а ускоро ћемо и у 
Јапан. Преломни тренутак ће бити када 
будемо кренули у производњу специјал-

них шампона јер ће нам тада бити потре-
бан и нови простор и нове машине“, ка-
же Горан.

Медијски караван је у Ваљеву посе-
тио трећег добитника конкурса „Идеје за 
боље сутра“ – Столарску радњу „Шумар-
ко“. Марко Срећковић, власник ове ра-
дионице за производњу дечјих играчака, 
за две и по године ће ићи у пензију а су-
пруга Вера, која у фирми води финансије, 
већ је у пензији. Утолико је њихова при-
ча о предузетништву и занимљивија (чи-
тајте о томе у следећем броју Економетра) 
јер имају довољно енергије, креативности 
и ентузијазма за производњу квалитет-
них играчака од природних материјала 
и боја. „Наш циљ је да производњом иг-
рачака позитивно утичемо на развој де-

це и пружимо подршку развоју деце са 
инвалидитетом. Захваљујући добијеним 
средствима купили смо потребну маши-
ну која нам је омогућила повећање про-
изводње и успели смо да нашим играчка-
ма опремимо нови вртић у Ваљеву“, каже 
Марко Срећковић.

Столарска радња „Шумарко“ је за по-
већање обима посла и ефикасности у из-
ради дрвених играчака за децу добила 
6.800 евра за куповину машине и ала-
та. Захваљујући сарадњи са компанијом 

„Вуд Арт“ из Лазаревца, која већ десет го-
дина производи едукативне и квалитетне 
дрвене играчке, „Шумарко“ планира из-
воз у Немачку, Швајцарску и Француску, 
а за сада раде за познати бренд „Пертини“.

Р. Николић 

Овогодишњи победници

Фондација Ана и Владе Дивац, Уникредит 
фондација и Уникредит банка, заједно са Смарт 
Колективом и Туристичком организацијом Ср-
бије, представили су 10. јуна ове године побед-
нике другог издања конкурса “Идеја за боље 
сутра”. Као и код првог конкурса, циљ је да се 
допринесе развоју социјалног пословања и 
постојећег бизниса, као и проналажење идеја 
за производе и услуге које на најбољи начин 
побољшавају имиџ Србије у региону и ино-
странству. Одабрано је седам најбољих кан-
дидата којима су додељена бесповратна сред-
ства у укупном износу од 45.000 евра.

Победници конкурса за 2015. годину су 
били: Удружење “Оптимист” из Босилегра-
да, Удружење за подршку особама омете-
ним у развоју “Наша кућа” из Београда, СЗР 

“Софи” из Новог Сада, Удружење грађана за 
борбу против трговине људима и свих обли-
ка насиља над женама “Атина” из Београда, 

“Дај-дај” д.о.о из Београда и Столарска радња 
“Шумарко” из Ваљева.

Као што је Економетар већ писао, у пе-
риоду од 27. новембра до 30. децембра 

2014. године, пријављено је укупно 67 
идеја. Комисија је током друге фазе иза-
брала 20 кандидата који су предложили 
најбоље идеје и са којима су стручњаци 
радили на развоју бизнис планова. Након 
израде и оцене бизнис планова, стручна 
комисија је на основу иновативности пред-
ложених идеја и одрживости, изабрала по-

бедничке пројекте. Комисија је изабрала 
шест кандидата са најбољим идејама, док 
су запослени Уникредит банке, који су та-
кође били укључени у процес гласања, иза-
брали једног победника – Удружење со-
цијалне задруге домаће радиности “Бо-
сиљак” из Чачка – и наградили га грантом 
у износу од 5.000 евра.

Вера и Марко Срећковић у радионици Кућица-играчка са свим минијатурним детаљима

Марко и Вера Срећковић са представником 
Уникредит фондације: господин Ћиро де 

Ђироламо је за ову прилику стигао из Италије

Са проглашења победника другог конкурса 10. јуна 2015. године
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МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРЕДУЗЕТНИЦЕ ЗА НОВО ДОБА“

Сви имају користи од јачања 
регионалних веза
У Београду је 25. и 26. септембра одржана конференција у организацији Удружења пословних жена Србије и 
Привредне коморе Србије „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

Жене имају у власништву мањи број 
предузећа него мушкарци, имају ниже за-
раде од мушкараца, чешће наилазе на ба-
ријере које им додатно отежавају посло-
вање али су, упркос томе, успешне пре-
дузетнице и спремне су да се регионал-
но повезују. Међутим, због препрека на 
које наилазе у пословању, потребна им је 
подршка не само при започињању бизни-
са, већ и у свим фазама развоја фирми.

Тако би могао да гласи један од закљу-
чака дводневне међународне конферен-
ције која је у Београду одржана 25. и 26. 
септембра у организацији Удружења по-
словних жена Србије (УПЖ) и Привредне 
коморе Србије (ПКС) под називом „Пре-
дузетнице за ново доба – Нове могућ-
ности за оживљавање привреде у реги-
ону”. Суорганизатори овог скупа су Ев-
ропска мрежа предузетништва Србије 
(ЕЕН), Регионални центар за развој пре-
дузетничких компетенција за земље ју-
гоисточне Европе и Регионални савет за 
сарадњу. 

На отварању конференције, Нерми-
на Љубовић, директорка Сектора за ус-
луге ПКС, нагласила је да женско пре-
дузетништво заузима значајно место у 
Стратегији за подршку малим и средњим 
предузећима и предузетништву и да је 
ПКС формирала Савет за женско преду-
зетништво, посебан биро за заступање 
интереса предузетница, а у току су и зна-
чајни европски пројекти у тој области.

Председница Удружења пословних 
жена Србије Сања Поповић Пантић ка-
зала је да је циљ ове конференције јачање 
утицаја предузетница на промену посло-
вног окружења, стварање шире регионал-
не иницијативе за унапређење женског 
предузетништва и њихово умрежавање 
ради заједничког наступа.

Главне теме конференције биле су јав-
но залагање у региону, могућности и ре-
зултати умреженог наступа и приступи 
изворима финансирања као предуслову 
за одрживост пословања жена. Предста-
вљени су и резултати истраживања које је 
припремио Регионални центар за развој 
предузетничких компетенција за земље 
ЈИЕ (СЕЕЦЕЛ). По резултатима истра-
живања које је спроведено у девет земаља 
овог региона и Турској, предузетнице су 
у земљама југоисточне Европе и даље не-
довољно искоришћен ресурс за оснивање 
предузећа и стварање нових радних мес-
та. Утолико више је и значајно шире ре-
гионално унапређење женског преду-
зетништва и њихово умрежавање ради 
заједничког наступа. Представнице ре-
левантних институција и организација 
за женско предузетништво из Албаније, 
Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрват-
ске, Косова, Македоније и Србије разго-
варале су о јавном заговарању у регио-
ну, могућностима умреженог наступа, о 
приступу изворима финансирања а одр-
жани су и врло успешни Б2Б сусрети.

Гордана Ђурђевић, председница Одбора за 
јавно заговарање УПЖ Србије, подсетила је 
да је овај Одбор основан пре две године и да је 
до сада дао више иницијатива за побољшање 
услова пословања предузетница, али и шире 
предузетничке популације. „И пре формал-
ног оснивања Одбора, неки од наших пред-
лога су уважени и спроведени у пракси, по-
пут веће видљивости малих набавки, односно 
њиховог објављивања на Порталу Управе за 
јавне набавке а релаксиран је и услов за до-
бијање кредита за женско предузетништво 
код Фонда за развој“, рекла је Ђурђевићева.

Самостални посао води  
тек 15 одсто жена

На међународној конференцији „Пре-
дузетнице за ново доба – Нове могућ-
ности за оживљавање привреде у регио-
ну“, представљени су и резултати истражи-
вања које је припремио Регионални центар 
за развој предузетничких компетенција за 
земље ЈИЕ (СЕЕЦЕЛ), а које је спроведено 
у девет земаља региона и у Турској. Пре-
ма тим резултатима, како је навела Душица 
Семенченко, у Србији мање од 40 одсто за-
послених су жене, 26 одсто активних при-
вредних друштава или радњи воде жене, а 
тек 15 одсто жена води самостални посао. 
Истовремено, зараде жена су за 16 одсто 
мање него зараде мушкараца, саопштено 
је на овој конференцији.

Сања Поповић Пантић Гордана Ђурђевић Душица Семенченко
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Она је истакла да је веома важно што 
је остварен непосредан дијалог са доно-
сиоцима одлука: УПЖ Србије је потпи-
сало Меморандум о сарадњи са Народ-
ном скупштином Републике Србије, као и 
Протокол о сарадњи са Координационим 
телом за родну равноправност и ПКС. „У 
Акциони план Координационог тела за 
родну равноправност је унета активност 
на реализацији наше иницијативе: већег 
укључивања предузећа које воде жене у 
ланце добављача и тржиште, а та ини-
цијатива је од стратешког значаја за раз-
вој женског предузетништва, у Србији и у 
региону“, нагласила је Гордана Ђурђевић. 

У разговору за Економетар, Аида Зуп-
чевић, председница Удружења послов-
них жена БиХ, које је формирано у јану-

ару 2013. године, истиче да већ имају до-
бре резултате, да је удружење постало 
препознатљиво у БиХ и региону, те да је 
овај облик сарадње и сусрета на конфе-
ренцијама веома значајан за развој жен-
ског предузетништва. 

Мр Ениса Бекто, економисткиња, је 
генерална директорка компаније „Бекто 
прециза“ Горажде, која производи високо-
софистициране алате за пластику, метал и 
комбинацију метал-пластика а примењују 
се у аутомобилској, скијашкој и електро 
индустрији. „Бекто прециза“ запошља-
ва око 500 радника, а госпођа Бекто ка-
же за Економетар да су овакви регионал-
ни сусрети веома значајни. „У прошлих 
годину дана веома активно учествујем у 
свим сусретима који се одржавају у реги-

ону и доста нам значи умрежавање. Раз-
говарамо о сличним проблемима, о про-
налажењу решења, а важно ми је и то што 
знам ко ће ми дати савет када ми је потре-
бан. Приметила сам да нас исте бриге му-
че и сви покушавамо да нађемо решења. 
Иако сарађујемо са великим европским 
и светским компанијама, ми се никада не 
ослањамо само на једног купца већ же-
лимо да сарађујемо и са малим фирмама. 
То је нарочито важно у економској кри-
зи: боље је имати десет малих фирми не-
го једну велику компанију“, каже Ениса 
Бекто и најављује да су у преговорима са 
Владом Републике Србије да и овде отво-
ре једну фабрику за производњу. 

Удружење пословних жена Македоније 
постоји од 2010. године а Валентина Дисо-
ска, председница, каже да у почетку ни-
су баш знали како се ради у невладином 
сектору али да сада већ доста раде на ле-
гислативи и осталим важним питањима. 

„Ми сарађујмо са свима у региону и при-
купљамо искуства. Једна од битних тема је 
женски бизнис и то је важно за цео реги-
он. Проблеми женског предузетништва су 
слични: отежан приступ повољним финан-
сијским средствима, недовољно информа-
ција, недовољна заступљеност жена. Зато 
су ове конференције веома значајне јер по-
чињемо да се умрежавамо“, каже Дисоска. 

О значају оваквих регионалних конфе-
ренција Маја Енис, власница београдске 
фирме „Енко бук“, каже да оне значе могућ-
ност да се остваре неки контакти који се не 
могу реализовати на други начин. „Контакт 
са колегиницама из региона које се баве ис-
том или сличном делатношћу је веома ва-
жан јер можемо да направимо заједничке 
пројекте или да се омогући сарадња и про-
дор на тржиште региона“, каже Маја Енис 
и истиче да би порука са овог скупа могла 
да гласи: умрежавање је јако важно, јер је 
то пут за предузетнице да корак по корак 
развијају своје фирме и остварују сарадњу.

Р. НиколићАида Зупчевић Ениса Бекто

Валентина Дисоска Маја Енис

Учеснице међународне конференције у Београду, имале су успешне разговоре о послу и сарадњи на Б2Б сусретима
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ФРАНК ХОФМАН, ПРЕДСТАВНИК НЕМАЧКЕ БИОГАС АСОЦИЈАЦИЈЕ 

Чиста енергија из контролисаног отпада

Франк Хофман, представник био-
гас асоцијације Немачке (German Biogas 
Association) који је недавно боравио у Ср-
бији и учествовао на конференцији „Ма-
ла биогас постројења за фарме у Србији, 
као извор додатног прихода“, има ис-
куство од две деценије рада у овој обла-
сти. На скупу који је 23. септембра одр-
жан у Новом Саду, у организацији немач-
ке организације ГИЗ, Хофман је говорио 
о предностима коришћења овог алтер-
нативног и обновљивог извора енергије. 
За Економетар Франк Хофман каже да 
постоји много разлога да се у Србији ви-
ше користи биогас. 

– Увођење биогаса доноси многе пред-
ности, пре свега мислим на развој ру-
ралних области, на нова улагања, нова 
радна места, а тиме и на повећан обрт 
чиме се увећавају порески приходи. До-
датна предност је утицај који ова тех-
нологија има на животну средину јер се 
смањује емисија CO2 у атмосфери – ка-
же Хофман. 

•	 Мала	 биогас	 постројења,	 дакле,	
производе	енергију.	Ко	може	све	
да	користи	ту	енергију?	

– Коришћењем биогас ресурса могу 
се креирати две врсте енергије. Једна је 
електрична енергија коју фармери могу 
да користе за своја газдинства, а друга је 
грејање које се може користити и на самој 
фарми за разне сушаре, грејање пласте-
ника и за грејање домаћинстава. 

•	 Каква	се	технологија	користи	на	
биогас	фармама?	Да	ли	 је	 једнос-
тавна	за	руковођење	и	за	инстали-
рање?	Да	ли	то	просечан	фармер	
може	да	савлада?	

– Кључно у управљању биогас по-
стројењима јесте да је неопходан тренинг. 
Биогас технологија је врло поуздана али 
и врло комплексна. У Немачкој, на при-

мер, функционише око 8.000 биогас по-
стројења и једном кад се инсталира, уз до-
датни тренинг, врло је лако за коришћење. 
Чини се да је лако на први поглед – има-
те резервоар из којег се претаче у дести-
лерију и на крају то буде топлотна енер-
гија. Али кључ је у ситницама. Понекад 
врло мала грешка и непажња могу да на-
праве проблеме. Оператер мора у сваком 
тренутку да зна тачно шта ради, а за то 
је потребан одговарајући тренинг. Након 
тренинга, технологија је веома савладива. 

•	 Немачки	фармери	се	у	највећој	ме-
ри	ослањају	на	немачку	техноло-
гију	кад	је	производња	биогаса	у	
питању...	

– Тренутно је немачка технологија нај-
поузданија у управљању биогасом. На-
равно, уколико се покаже прилика и ин-
тересовање, одређене компоненте се могу 
производити и у Србији, што је још једна 
могућност за развој привреде и ове гране 
индустрије. На пример, котлови или цеви 
могу да се праве у Србији. 

•	 Биогас	се	у	Немачкој	користи	око	
50	година.	Како	су	људи	реагова-
ли	у	почетку?	

– Сасвим другачије него овде. У почет-
ку, биогас су користили мали фармери 
који су били пионири у овој области. Они 
су најпре користили скроб који су дести-
ловали и производили врло мало енергије. 
Онда су дошли фармери који су били фо-
кусирани на производњу органске хране и 
који су у овој технологији видели прили-
ку за узгој ђубрива и на тај начин убира-
ли и више од 15 одсто прихода. Већ током 
80-тих, око 80 одсто биогас постројења у 
Немачкој било је лоцирано на органским 
фармама – производила се и енергија и 
ђубриво. Следећа генерација биогас по-
стројења је дошла уз подршку немачке 
владе, што је и допринело замаху у овој 
области. Сада су ствари контролисане и 
редуковане. Постоји одређени лимит у уз-
гоју материје за производњу биогас енер-
гије, па се тренутно у Немачкој осам одсто 
плантажа користи за узгој биоматерије за 
производњу енергије. Наравно, у Немач-
кој се биогас много користи јер производи 
чисту енергију из контролисаног отпада.

Е. Р.

Мала биогас постројења за фарме 

Увођење биогас постројења на фармама 
средње величине у Србији створило би до-
датне приходе пољопривредницима и газ-
динствима, закључено је на стручном скупу 
посвећеном промовисању употребе биога-
са за производњу погонског горива, топлот-
не и електричне енергије на газдинствима. 
На скупу, који је организовала Немачка ор-
ганизација за међународну сарадњу ГИЗ, 

своја искуства пренели су фармери из Не-
мачке, а домаћи пољопривредници су пока-
зали велико интересовање за примену но-
ве технологије. 

Скуп је организован у оквиру програма 
„Развој одрживог тржишта биоенергије у Ср-
бији“ Немачке организације за међународну 
сарадњу ГИЗ, под покровитељством владе 
СР Немачке. Програм се спроводи у сарадњи 
са Министарством пољопривреде и зашти-
те животне средине као и са Министарством 
рударства и енергетике Републике Србије.

Франк Хофман

Коришћењем биогас ресурса стварају се две врсте енергије: електрична енергија коју фармери могу 
да користе за своја газдинства, и грејање које се може користити на самој фарми за разне сушаре, 
грејање пластеника, као и за грејање домаћинстава



17

ПОНУДА ЂЕНЕРАЛИ ОСИГУРАЊА СРБИЈА ЗА КОРИСНИКЕ ИНФОСТАНА 

Осигурање домаћинстава
Ђенерали осигурање Србија омогућиће корисницима ЈКП Инфостана 
уговарање новог, добровољног пакета осигурања домаћинства и ствари 
од великог броја ризика, на једноставан начин и по повољним условима

Уз септембарски рачун, који се клијен-
тима шаље почетком октобра, корисни-
ци Инфостана добиће понуду Ђенерали 
(Generali) осигурања Србија да осигурају 
домаћинство и ствари у домаћинству за 
само 200 динара месечно. Прихватањем 
понуде, по изузетно приступачној цени, 
домаћинство је осигурано у наредном ме-
сецу, од великог броја немилих догађаја – 
пожара и експлозија, удара грома, олује, 
града, топљења прекомерног снега, про-
валне крађе и разбојништва, лома уграђе-
них инсталација и опреме, излива воде из 
инсталација, лома стакала и другог. Оси-
гурани су и чланови домаћинства од од-
говорности за штете причињене трећим 
лицима и њиховим стварима. 

На пример, за 200 динара месечно, 
стан или кућа су осигурани за случај по-

жара или експлозије до три милиона ди-
нара, а чланови домаћинства за штету 
причињену трећим лицима до суме оси-
гурања од 75.000 динара.

„Приликом осмишљавања пакета оси-
гурања, желели смо да грађанима Бео-
града омогућимо да по знатно повољ-
нијим условима осигурају имовину, не 
смањујући обим и висину осигураног по-
крића, које се добија приликом индивиду-
алног уговарања осигурања. Цена осигу-
рања понуђена је на основу потенцијалног 
броја корисника, јер је цена индивидуално 
уговореног осигурања неколико пута већа. 
Позивамо грађане Београда да искористе 
ову понуду и осигурају јефтино своје до-
маћинство. Обезбедили смо и принцип 
добровољности уговарања осигурања, 
што је омогућено кроз једноставан начин 

уговарања али и отказивање осигурања”, 
рекао је Драган Филиповић, заменик гене-
ралног директора и члан Извршног коми-
тета Ђенерали осигурања Србија. 

Предност овакве врсте осигурања је 
што корисници Инфостана могу лако да 
се пријаве за осигурање – плаћањем ра-
чуна Инфостана за комуналне услуге са 
ставком „осигурање домаћинства”, чиме 
се у текућем месецу уговара осигурање за 
наредни месец. Процедура одјаве осигу-
рања је једноставна и омогућена на ви-
ше начина, о чему ће корисници доби-
ти информације у понуди и предуговор-
ном обавештењу које ће бити достављено 
уз септембарски рачун Инфостана. Јед-
ном плаћено осигурање не ствара обаве-
зу плаћања убудуће, тачније осигурање се 
уговара из месеца у месец.
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БАНКЕ НУДЕ ПОВОЉНИЈЕ УСЛОВЕ КРЕДИТИРАЊА ЗА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА 

Инвестициона тражња је 
покренута, али су кредити за 
обртна средства и ликвидност 
и у 2015. години најтраженији 
банкарски производ. МСП се 
највише интересују за краткорочне 
зајмове у динарима и за кредите 
индексиране у еврима, са фиксном 
каматом. Кредите највише 
користе фирме у трговини и 
прехрамбеној индустрији. Камате 
износе од 7,5 одсто годишње за 
динарске, а за кредите индексиране 
у еврима камата је од 5,95 одсто 

Кредити су за многа предузећа једина 
могућност за решавање финансијских 
обавеза, али и проблем за враћање. Доду-
ше, у овој години банке су понудиле по-
вољније услове за финансирање малих и 
средњих предузећа јер је инфлација вео-
ма ниска. То је довело до смањења рефе-
рентне камате Народне банке Србије на 
пет одсто, што уз ниску вредност еури-
бора даје ниже камате на кредите, у по-
ређењу са ранијим годинама. 

Судећи према подацима које је овог 
септембра наш часопис прикупио од ба-
нака које послују на српском тржишту, 
инвестициона тражња је покренута, али 
су кредити за обртна средства и ликвид-
ност и у 2015. години најтраженији бан-
карски производ. МСП се највише инте-
ресују за краткорочне зајмове у динарској 
валути и кредите индексиране у еврима, 
са фиксном каматном стопом. Најчешће 
их користе фирме које се баве трговином, 
прехрамбеном индустријом и примарном 
пољопривредном производњом, којима су 
свакодневно потребна текућа средства. 
Камате су од 7,5 одсто на годишњем ни-
воу за динарске, а за кредите индексира-
не у еврима фиксна камата је од 5,95 одсто. 

Велико је интересовање предузетника 
и за кредите који су подржани од Европ-
ске инвестиционе банке (ЕИБ,) из Апекс 
програма за мала и средња предузећа, 
који се одобравају уз варијабилну камат-
ну стопу која је нижа у односу на тржиш-
ну за најмање 50 базних поена. Период от-
плате за кредите из ове линије за МСП је 
до 12 година, а грејс период до четири го-
дине. Кредити су намењени за финанси-
рање производње, инвестиција, обртних 
средстава. По критеријумима ЕИБ-а сред-

ства су намењена МСП до 250 запослених 
и средњим предузећима која запошљавају 
од 250 до 3.000 радника. Ова средства су 
пласирана преко Народне банке Србије, 
као агента, посредничким банкама Бан-
ци Интеза, Ерсте, Сосијете женерал банци, 
Еуробанци, Комерцијалној, Пиреус, Креди 
Агрикол банци, Уникредит и другим бан-
кама. Потписивање уговора очекује Сбер-
банка, а сарадња ће можда бити започета и 
са Војвођанском, Хипо и другим банкама.

Уколико се тренд смањења референт-
не камате настави, банкари најављују још 
повољније услове кредитирања, што ће 
утицати на раст тражње.

Услови кредитирања зависе од кредит-
не способности корисника и обезбеђења. 
Кредитни производи одређују се индиви-
дуално, а банкари их прилагођавају пот-
ребама предузећа и посвећују пажњу сва-
ком од њих. Бојан Лечић, директор Сек-
тора за пословање са МСП у Банци Ин-
теза, каже за Економетар да је циклус 
инвестиционе тражње покренут. Иако су 
динарске позајмице појефтиниле, у усло-
вима стабилног девизног курса, клијен-
ти у овој банци више траже зајмове инде-
ксиране у еврима, због нешто нижих ка-
матних стопа. 

Ниска инфлација 
оборила камате
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– Предузећа су највише заинтересова-
на за позајмице за ликвидност и обрт-
на средства које се одобравају на рок до 
24 месеца, а поред МСП из прехрамбене 
индустрије, најчешће их траже примарни 
произвођачи, прерађивачи, складиште-
ри, трговци. Због улоге МСП у покретању 
привреде, банка им је понудила бројне ус-
луге и кредите, каже Лечић.

Банка Интеза учествује у реализацији 
пласмана из ЕИБ Апекс кредитне линије 
већ 10 година. Средства из ЕИБ кредитне 
линије одобравају се средњим предузећи-
ма која запошљавају до 3.000 радника, за 
куповину, реконструкцију или проши-
рење простора у којем се обавља делат-
ност, изузев земљишта, као и за немате-
ријална улагања, трошкове истраживања, 
за развој дистрибуционе мреже, обртна 
средства. Средства се одобравају у износу 
до 12,5 милиона евра, са роком отплате до 
12 година, уз могућност уговарања грејс 
периода, у трајању до две године. 

Иначе, средства из ЕИБ кредитне ли-
није не могу да добију предузећа која 
послују у области игара на срећу и ко-
цке, производње и дистрибуције цигаре-
та, експеримената са животињама и љу-
дима и у области некретнина.

У Ерсте банци, Марко Бановић, дирек-
тор Дирекције за подршку продаји, ка-
же да су због пада референтних камата 
у Европи и Србији и јачања ликвидности 
клијената, услови у овој години повољ-
нији него претходних година. Тај тренд 
рефлектује стање привреде које је почело 
да се креће набоље у овој години. 

Према подацима Републичког заво-
да за статистику, индустријска произ-
водња у јулу ове године већа је за 13 од-
сто у односу на исти месец прошле го-
дине. Међутим, најизраженији проблем 
МСП и предузетника и даље је наплата 
потраживања и перманентно продужа-
вање рокова. Бановић каже да се ризици 
у пословању МСП у овој години сагледа-
вају озбиљније, што на неки начин ути-
че на смањење броја клијената којима 
су ова средства на располагању. Креди-
те у Ерсте банци најчешће користе фир-

ме из прехрамбене индустрије, трговине 
пољопривредним производима, из обла-
сти услуга, енергетике, за пројекте енер-
гетске ефикасности.

Ерсте банка има вишегодишњу са-
радњу са ЕИБ-ом за неколико кредит-
них линија. За МСП средства се пласи-
рају за финансирање инвестиција и трај-
них обртних средстава на средњи и ду-
жи рок, који зависи од намене пројекта. 

– У овој години се ситуација са ка-
шњењима у отплати поправила у одно-
су на прошлу годину. Поред одржања 
ликвидности, предузетници се у посло-
вању суочавају и са проблемима недовољ-
не компетентности и нејасно раздвојене 
власничке и управљачке структуре, твр-
ди Марко Бановић.

У врху наших највећих банака је и Ко-
мерцијална банка из које смо добили ин-
формацију да су већ потрошили средства 
из ЕИБ кредитне линије. Охрабрујућа је 
чињеница да је највећи део средстава одо-
брен за инвестиције. Александар Грабовац, 
помоћник директора Сектора за послове 
са малим и средњим привредним субјек-
тима у Комерцијалној банци, очекује да ће 
до краја ове године бити расположива но-
ва кредитна линија Апекс кредита. Он ка-

Отежана наплата потраживања

У предузетничком сектору Србије има 
око 317.000 малих и средњих предузећа 
и предузетника (МСПП), што је 99,8 од-
сто укупног броја привредних субјека-
та. Према подацима Привредне коморе 
Србије, МСПП сектор запошљава 65 од-
сто укупно запослених у земљи. Сектор 
малих и средњих предузећа у стварању 
БДП-а учествује са око 34 одсто, а у из-
возу са око 50 одсто. Иако представљају 
најзначајнији сегмент српске привреде 
и од суштинског су значаја за економски 
развој земље, МСПП су и у овој години на-
ставила борбу за опстанак. Међу најваж-
нијим проблемима које треба пребродити 
су проблем ликвидности, отежана наплата 
потраживања, тешко обезбеђивање нов-
ца за добављаче и враћање кредита бан-
кама. Зато су се производи, услуге и помоћ 
банака и у 2015. години показали кључни 
за опстанак и рад МСПП.

Највише трговинских фирми 

Тражња за кредитима за МСПП у скла-
ду је са структуром овог сектора. Према 
подацима ПКС, међу малим и средњим 
предузећима доминирају трговинске 
фирме са 30 одсто, у области прерађи-
вачке индустрије послује 17 одсто пре-
дузећа, у услужним делатностима 10 од-
сто, у грађевинарству шест одсто фирми, 
у пољопривреди је регистровано само 
1,8 одсто, док је у сектору информацио-
них технологија регистровано осам од-
сто предузећа.

Бојан Лечић

Ана МилићМарко Бановић

Александар Грабовац
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же да су каматне стопе на динарске креди-
те на историјском минимуму. Ове креди-
те Комерцијална банка одобрава на рок до 
18 месеци и каматом од 7,5 одсто годишње 
за ликвидност и обртна средства. 

– Добра вест је да је од почетка другог 
квартала повећана тражња и за инвести-
ционим кредитима које банка одобрава на 
рок до осам година, за набавку нових ма-
шина и опреме, замену возила, куповину 
или изградњу пословног, производног или 
магацинског простора, каже Грабовац.

Банкари оцењују да су проблеми до-
маћих привредника са обртним сред-
ствима углавном везани за неусклађе-
ност периода наплате робе са пристиглим 
обавезама и плаћањима према другима. 
МСПП неретко немају довољно чврсте га-
ранције за враћање узетих кредита.

Ана Милић, шеф Одељења за малу при-
вреду и пољопривреду Прокредит банке, 
каже да су најчешћи корисници кредита 
фирме које уводе напредне технологије и са-
времену опрему за унапређење производње.

– Веома је важна стална комуникација 
са клијентима. На тај начин се проблем 
идентификује чим настане и решава на 
исправан начин. МСП најчешће траже 
краткорочне пласмане за затварање јаза 

између наплате продате робе и плаћања 
добављачима, али и дугорочне, инвести-
ционе кредите, каже Ана Милић.

Прокредит банка је у оквиру Апекс кре-
дитне линије од 2011. године пласирала 16 
милиона евра кредита за МСП. Фокусирани 
су на рад са МСП извозницима, који допри-
носи отварању нових радних места, али и на 
финансирање енергетски ефикасних проје-
ката и пројеката који нису штетни за околи-
ну. У тим сегментима мисија банке у скла-
ду је са мисијом ЕИБ-а. МСП из ове кредит-
не линије могу добити средства за модерни-
зовање опреме, набавку возила, адаптацију 
или куповину пословног простора. 

Проблем ликвидности МСП изражен је 
и због погрешних пословних одлука и не-
довољне дисциплине у плаћањима која се 
одомаћила у Србији. 

Биљана Пешић, координаторка за мала 
предузећа у Сосијете женерал банци, ис-
тиче да је у овој години највећи проблем 
малих предузећа и предузетника да обез-
беде континуитет пословања. Предузет-
ници се поред кредита за обртна средства, 
интересују и за алтернативне моделе фи-
нансирања, услуге факторинга, који фак-
тички МСП штити од губљења вредности 
потраживања, убрзава наплату, штити од 
курсних ризика и генерише довољну лик-
видност за финансирање следећег циклу-
са производње или испоруке за купце. 

Банка је променила приступ клијенти-
ма у сегменту малог бизниса и када од-
лучују о кредиту, уместо висине прихо-
да, сагледавају комплетно пословање и 
делатност предузећа. 

– Фирмама која се баве производњом 
одобравамо повољније услове за финан-

сирање инвестиција, јер је то неопходан 
предуслов за њихов развој, предузећима 
из области транспорта повољније услове 
за лизинг, трговцима повољније услове ко-
ришћења ПОС терминала уз наплату паза-
ра без накнаде, објашњава Биљана Пешић. 

Сосијете женерал банка у сарадњи са 
ЕИБ-ом одобрава кредите за улагање у 
опрему и финансирање пословног прос-
тора или производне линије, са каматном 
стопом од 5,5 одсто увећаном за троме-
сечни еурибор. Набавку сировина и обрт-
них средстава финансирају уз каматну 
стопу од 7,5 одсто, плус тромесечни еу-
рибор, а кредите за финансирање посло-
вног простора за лекаре, нотаре, адвока-
те, стоматологе и ветеринаре на рок до 10 
година, са каматом коју чини тромесечни 
еурибор, увећан за 6,99 одсто.

На чињеницу да је једна од главних од-
лика економске кризе проблем ликвидно-
сти предузећа и да је то и те како видљи-
во и током 2015. године упозорава и Ми-
лан Вићентић, члан Извршног одбора и 
директор Сектора за корпоративно бан-
карство Еуробанке. Према његовим ре-
чима, на банкарском тржишту је знатно 

Међународни Апекс кредити

Вредност финансираног пројекта из 
Апекс кредитне линије Европске инвести-
ционе банке, чији се пројекат финансира 
у Србији, не може прећи 25 милиона евра. 
Одобрава се уз варијабилну каматну стопу. 
Народна банка Србије, у складу са закљу-
ченим међународним уговором, управља 
и администрира кредитним линијама ЕИБ-
а, контролише коришћење средстава, одо-
брава и преноси средства на захтев по-
средничких банака, прати реализацију 
сваког кредита и сервисира дуг према зај-
модавцима. Први финансијски уговор по 
Апекс глобалном кредиту потписан је 2002. 
године, а према ЕИБ-у се задужила Репу-
блика Србија. Због директног задужења 
државе кредитна линија је добила назив 
Апекс (на енглеском „апекс“ значи врх).

Расте тражња за кредитима 

Тражња предузећа за кредитима у дру-
гом тромесечју је повећана, а очекује се и 
да ће тај тренд бити настављен, закључно 
са крајем септембра, наводи се у Извештају 
о резултатима Анкете о кредитној актив-
ности банака, који је објавила НБС. На раст 
тражње утицала је потреба за финанси-
рањем обртних средстава, док је за раз-
лику од претходних анкета, знатно мање 
заступљена потреба за рефинансирањем 
постојећих обавеза. У трећем тромесечју 
банке очекују раст тражње за кредитима 
од стране малих и средњих предузећа, али 
не и од стране пољопривредника.

Биљана Пешић

Милан Вићентић

Димитриос Нефрос
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већа тражња за краткорочним кредитима 
за ликвидност од инвестиционих кредита. 
Однос тражње за кредитима за ликвид-
ност у односу на тражњу за инвестицио-
ним кредитима је 75 на према 25. Кредите 
најчешће користе фирме које се баве трго-
вином, прехрамбеном индустријом и при-
марном пољопривредном производњом.

– Снижење референтне каматне стопе, 
као и учествовање у Апекс зајму за МСП, 
проширује могућности задуживања преду-
зећа и поспешује конкуренцију, што допри-
носи развоју овог важног сегмента привре-
де. Кредите индексиране у еврима из Апекс 
кредитне линије Еуробанка одобрава, ок-
вирно, уз камату до максимално 4,3 одсто 
на годишњем нивоу, каже Милан Вићентић.

Смањење камата на динарске кредите се 
већ неко време дешава на тржишту. Дими-
триос Нефрос, руководилац Одељења уп-
рављања малим и средњим предузећима 
у Пиреус банци, каже да услови кредити-
рања за МСП никада нису били повољнији.

– На смањење каматних стопа за ди-
нарске кредите за МСП утицао је пад 
референтне каматне стопе која је у по-
следњих 12 месеци смањена за 3,50 од-
сто, а за валутно индексиране кредите 
пад вредности еурибора, као и камата на 
депозите. Мање шансе за кредит имају 
фирме које већ касне са отплатом зајма. 
Највећи број захтева за кредите у секто-
ру МСП банка добија од трговачких пре-
дузећа и из области пољопривреде, каже 
Димитриос Нефрос.

Приликом аплицирања за кредит нај-
чешћи проблем предузетника је несклад 
између потреба за финансирањем и по-
тенцијала предузећа да измири обавезе.

На проблем немогућности уредног из-
мирења обавеза банке одговарају добром 
анализом услова пословања клијента. Да 
би изабрали одговарајући кредит са-
ветници Креди Агрикол банке анализи-

рају пословање и предлажу предузетни-
цима најбоља решења. Банка МСП нуди 
кредит са фиксном каматом од 10,95 од-
сто на годишњем нивоу за ликвидност и 
обртна средства, а кредите индексиране у 
еврима са фиксном каматом од 5,95 одсто. 

– Поред тражње за кредитима за обртна 
средства у овој години повећана је тражња 
за документарним пословањем. Најчешће 
се задужују МСП из области производње, 
ИТ индустрије, транспорта, штампарс-
ке делатности, каже Владимир Шкрбић, 
руководилац за пословање са малим и 
средњим предузећима у Креди Агрикол 
банци. Из кредитне линије ЕИБ-а Креди 
Агрикол банка кредитира предузетнике 
уз каматну стопу од 4,5 одсто плус троме-
сечни еурибор, најчешће за инвестиционе 
пројекте, а одобрава се за пројекте чија је 
вредност већа од 40.000 евра.

Кредит за обртна средства предузет-
ницима омогућава флексибилност у по-
словању и помаже да превазиђу про-
блеме с ликвидношћу. И у Војвођан-
ској банци прате ниво ризичности сва-
ке трансакције.

– Што је трансакција мање ризична и 
ризико премија која се уграђује у каматну 
стопу је нижа. На смањење камате на кре-

дите утицала је и велика ликвидност бан-
карског сектора, који због дугогодишње 
економске стагнације има значајне виш-
кове слободних средстава, а недовољан 
је број одрживих пројеката чије је фи-
нансирање могуће уз прихватљив ниво 
ризика, објашњава Велимир Бабић, ди-
ректор функције Послови са привредом 
у Војвођанској банци. Висока ликвидност 
банака омогућава и значајније смањење 
камата на депозите и пласмане у еврима. 

Миодраг Стојановић, директор Секто-
ра за продају и дистрибуцију Сбербанке, 
каже да се често дешава да се ефекат уло-
жених средстава не види у првим месе-
цима пословања. Зато су за МСП, поред 
повољног кредита за обртна средства са 
отплатом до 36 месеци, понудили и кре-
дит за обртна средства са грејс периодом 
до шест месеци. 

Хипо Алпе-Адриа банка креира но-
ве производе за МСП, у складу са новом 
стратегијом банке, која предвиђа раст у 

пословању са овим сегментом привреде. 
Клијенти који редовно измирују обаве-
зе, имају добре билансе, пажљиво упра-
вљају имовином и бизнисом, имаће ниже 
камате за кредите. 

Милош Илић, директор Службе за по-
словање са МСП клијентима, каже да у 
банци у наредном периоду очекују закљу-
чење уговора са неколико међународних 
финансијских институција који ће про-
ширити понуду за МСП.

Банкари са којима смо разговара-
ли кажу да је због проблема са дости-
зањем вишка ликвидних средстава у 
МСП, неопходно да предузетници поја-
чају опрез у доношењу одлука. Они по-
ручују да се добра решења постижу де-
таљним сагледавањем целокупног по-
словања, као и правилним управљањем 
готовином.

Мирјана Вујадиновић

Владимир Шкрбић

Велимир Бабић

Миодраг Стојановић

Милош Илић
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ВЕСТИ ИЗ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Нове услуге ПКС за лакше пословање 
Привредна комора Србије од 22. септембра пружа нове услу-

ге привредницима, које би требало да им омогуће лакше посло-
вање. Уз правне и финансијске савете, анализе тржишта, при-
вредницима је на располагању и помоћ за писање пројеката, као 
и подршка за пласман производа на страна тржишта.

Правно саветовање
Привредници добијају информације о радном и статусном пра-

ву, царинама и порезима, девизним и спољнотрговинским пропи-
сима. Подршка је обезбеђена за почетнике, али и за предузетнике 
који раде и желе да остваре боље резултате. ПКС жели да смањи 
њихове трошкове и укаже им на обавезе и рокове. ПКС мора да 
буде најбољи и најпоузданији партнер свима који послују у Србији.

Подршка развоју пословања 
Када је реч о подршци за развој пословања, стручњаци ПКС пру-

жаће услуге финансијског консалтинга и планирања, посредовати 
и припремати документацију за Фонд за развој и банке, предлоге 
пројеката за јавно-приватно партнерство. Привредници ће моћи 
да рачунају на помоћ ПКС у тражењу пословних партнера у земљи 
и иностранству, али и да добију  информацију у сваком тренутку 
о техничким прописима и правилима о безбедности производа. 

Информације о  
фондовима ЕУ 

Важан део услуга односи се и на информације о пројекти-
ма ЕУ. ПКС је у обавези да пружа информације о програмима 
и отвореним позивима у оквиру ЕУ и програмима међународ-
них организација и билатералних донаторских програма. Ко-
мора саветује  привреднике о начину пријављивања пројека-
та, упознаје их са процедурама у складу са ЕУ правилима, про-
цењује пројектне идеје, помаже у формирању конзорцијума и 
проналаску адекватних партнера из иностранства. Привредни-
ци ће у ПКС добијати спискове фирми са којима могу да са-
рађују на тржиштима на којима желе да пласирају производе 
и бонитете. 

Информације о иностраним 
тржиштима и секторске анализе 

Новина је и истраживање иностраних тржишта, по посебној 
методологији (ЕОИ), за анализе сектора и информације о акту-
елним привредним кретањима по секторима. Уз билтен Центра 
за привредни систем, једном месечно, привредници ће добија-
ти кратак преглед привредних кретања. 
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заштите података у мобилним техноло-
гијама, али и регионалне и светске трен-
дове у овим областима. Програм обухва-
та и теме посвећене корпоративној без-
бедности, безбедности градова, безбед-
ности у банкама, безбедности мобилних 
технологија, на интернету и друштве-
ним мрежама, безбедности у енергетској 
индустрији и заштити животне средине 
од пожара и поплава и друго.

Међународни сајам безбедности обје-
ката, инфраструктуре, лица и пословања 

– iSEC, промовише најновија достигнућа 
у развоју високих, софистицираних без-
бедносних технологија, пре свега у по-
словном сегменту, корпоративној и ин-
дустријској безбедности, техничко-фи-
зичкој заштити и ICT заштити послов-
них корисника. Сајам ће бити одржан од 
13 до 16. октобра.

Програм ће промовисати систем-
ску заштиту од високотехнолошког 
криминала, прецизној идентифика-
цији безбедносних изазова, превен-
цији и адекватном реаговању (од ИП 
система видео надзора, аларма, кон-
троле приступа, интеграције безбед-

ности, управљања паметним зграда-
ма, сателитског праћења возила, пре-
ко балистике и форензичких и других 
техника, до биометрије, ИТ безбеднос-
ног софтвера и опреме за банкарско 
пословање). 

У халама Београдског сајма, са мотом 
„Постоји бољи начин“, на iSEC-u ће се оку-
пити више од 150 домаћих и иностраних 
излагача, компанија из тридесетак зе-
маља. Очекује се око 3000 посетилаца, 
пројектаната, инсталатера, произвођача, 
дистрибутера, руководилаца служби без-
бедности у јавном и у сектору приватног 
обезбеђења.

Конференцијски програми iSEC 
Know How и sBIT садржаће актуелности 
у домаћем легислативном делу систему 
јавне безбедности и приватног обез-
беђења, информационе безбедности, 

ОД 13 - 16. ОКТОБРА МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ БЕЗБЕДНОСТИ ОБЈЕКАТА, ИНФРАСТРУКТУРЕ, ЛИЦА И ПОСЛОВАЊА 

Бољи начини заштите 
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ДРАГАНА СТАНОЈЕВИЋ, ЗАМЕНИЦА ДИРЕКТОРА УСАИД 
ПРОЈЕКТА ЗА БОЉЕ УСЛОВЕ ПОСЛОВАЊА 

Без додатног финансирања, 
привреда стагнира 

Истраживања потврђују да сектор 
малих и средњих предузећа има 
тешкоће да дође до позајмица. 
Уколико ове фирме, које чине преко 
95 одсто привреде и 60 одсто 
радних места, не могу да дођу 
до средстава која би уложила у 
свој посао, бизнис не може да се 
развија те таква ситуација води у 
стагнацију, а не раст привреде

Готово трећина малих и средњих пре-
дузећа (МСП) која се задужују најчешће 
користи дозвољени минус, свакако нај-
неповољнији вид позајмице, док 25 од-
сто ових фирми узима наменске кредите. 
Привреда користи најскупља, краткороч-
на финансијска средства намењена одр-
жавању ликвидности, а не улагању. У по-
ређењу са Европом и регионом, остали 
извори финансирања, попут факторин-
га или лизинга, у Србији се веома ретко 
користе. У Европи је, на пример, лизинг 
један од најпопуларнијих извора финан-
сирања – према подацима из 2014. око 43 
одсто МСП у ЕУ користи лизинг, наспрам 
један одсто у Србији. 

Ово су само неки резултати истражи-
вања до којих је дошао УСАИД Проје-
кат за боље услове пословања кроз своје 
студије „Финансирање раста малих и 
средњих предузећа“ и „Анкета 1000 пре-
дузећа“ које нам је изнела Драгана Ста-
нојевић, заменица директора УСАИД 
Пројекта за боље услове пословања у Ср-
бији. У разговору за Економетар она ка-
же да последњи извештај Министарства 
привреде, из 2013, показује да је рацио за-
дужености сектора МСП био 1,7, а да за 
2014. подаци још нису објављени.

– Недостатак прецизних информа-
ција представља проблем јер у таквој си-
туацији држава не може адекватно да 
интервенише. Чињеница да је привре-
да у Србији презадужена је већ позната. 
С друге стране, наша „Анкета 1000 пре-
дузећа“ показује да је могућност за ма-
ла и средња предузећа, а нарочито мала 
и микро предузећа, да дођу до позајми-Драгана Станојевић
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ца ограничена, те да временом и њихо-
во интересовање за додатним средствима 
пада – истиче Драгана Станојевић.

•	 Да	ли	су	резултати	које	сте	изнели	
последица	само	немогућности	заду-
живања	или	и	недовољне	информи-
саности	предузетника?

– Питању финансирања се посвећује 
мало пажње и оно је маргинализовано 
у односу на друге реформе и регулатор-
не промене. Сам приступ изворима фи-
нансирања подразумева окружење у коме 
постоји подстицај и мотивација да се по-
сао даље развија. Препреке које у погле-
ду задуживања наводе сами предузетни-
ци јесу високе камате, разни банкарски 
трошкови који се рачунају и у времену и 
новцу и захтев за колатералом, односно 
обезбеђењем који су за мала и микро пре-
дузећа често непостизиви. Банкарски 
производи који им се нуде не одговарају 
им ни по рочности, ни по цени, а најмање 
по условима (колатерал, историја финан-
сијских извештаја које морају да испуне да 
би им кредит био одобрен). Зато прибега-
вају нечему што је најскупље – дозвоље-
ном минусу – али до чега је једноставно 
доћи. На другом месту по учесталости ко-
ришћења су краткорочни наменски кре-
дити, који такође нису погодни за инвес-
тирање у опрему и развој пословања.

Истраживање показује и да у секто-
ру МСП постоји доста незнања и неин-
формисаности, посебно када је у питању 
финансијски менаџмент. Управљање фи-
нансијама није свим предузетницима 
блиско, посебно не онима који су у сфери 
микро и малих предузећа. Дакле, постоје 
проблеми на страни понуде, али их има и 
на страни тражње.

•	 Ипак,	 постоје	 ли	 разлике	 у	 фи-
нансирању	малих	и	средњих	пре-
дузећа?	Да	ли	се	увиђају	разлике	и	
међу	самим	секторима?

– Разлика се огледа у могућностима 
средњих и малих предузећа у односу на 
микро предузећа и предузетнике. Мања 
предузећа и предузетници углавном не-
мају обавезу подношења финансијских из-
вештаја, припадају рањивијој, ризичнијој 
групи која тешко може да обезбеди траже-
ни колатерал (обезбеђење), а често наме-
равају да позајме износе који су за банке по 
дефиницији сувише ниски у поређењу са 
степеном ризика и трошкова потребних за 
администрацију кредита. Око 65 одсто ма-
лих предузећа уопште не позајмљује новац 
у поређењу са 52 одсто средњих. Од оних 
која позајмљују, 44 одсто средњих преду-
зећа има банкарски кредит, док је то слу-
чај тек код 27 одсто малих.

Што се тиче секторских разлика, 
пољопривреда има највећи проблем код 
задуживања јер ситни пољопривредни 
произвођачи углавном не послују у прав-
ном облику који подразумева финансиј-
ско извештавање које је неопходно бан-
карима за процену ризика, а по природи 
своје делатности спадају у високоризич-
ну категорију зависну од низа непредви-
дивих фактора, попут суша или поплава. 
Такође, у секторима производње и трго-
вине више је оних који се задужују него 
што је то случај у сектору услуга. 

•	 Да	ли	уопште	скупи	зајмови	које	
највише	 узимају	 предузетници	
могу	да	се	користе	за	даљи	развој?

– Најбоље би било да скупе видове за-
дуживања, попут дозвољеног минуса, не 
користе уопште. Боље би било да се рас-
питају и виде да ли могу да користе фак-
торинг или лизинг или неки други об-
лик финансирања. Идеално би било да 
зајмове користе за улагање у средства, 

људе, едукацију и запошљавање. Међу-
тим, сви смо свесни да је привреда у теш-
кој ситуацији и да се предузећа задужују 
зато што морају да побољшају тренутну 
ликвидност. 

•	 Да	 ли	 банке	 довољно	 прила-
гођавају	 своје	 производе	 МСП	
сектору?	 Шта	 им	 предузетници	
замерају?

– Банке су профитабилне компаније 
које одмеравају средину у којој раде. Уко-
лико причамо о каматним стопама онда 
оне узимају у обзир и ствари као што су 
ефикасност извршења потраживања, од-
носно разматрају колико брзо могу да се 
наплате у принудном поступку наплате 
уколико дужник не може више да враћа 
кредит. Што су ти механизми ефикаснији 
то је ризик нижи, што у Србији још увек 
није случај. Банке, затим, имају одређене 
обавезе према НБС и, поштујући и те за-
хтеве, оне инсистирају, на пример, на фи-
нансијским извештајима за последње две 
године, што фирме које немају такве из-

вештаје доводи у неповољнији положај 
код аплицирања за кредит. То се нарочито 
односи на фирме које тек започињу своје 
пословање. Ово су објективне околнос-
ти, али свакако постоји и део који се од-
носи на пословну политику банака. При-
вредници у нашој анкети кажу да понуда 
банака не одговара њиховим потребама, а 
истина је и да не постоје банке које су фо-
кусиране на сегмент тржишта о коме раз-
говарамо. Али оне по својој природи гото-
во никада неће бити фокусиране на мале 
износе кредита са ризичном клијентелом. 
То је простор који у другим земљама по-
пуњавају друге финансијске институције.

•	 Које	 су	 то	 финансијске	 институ-
ције	које	би	могле	да	послују	и	на	
овом	тржишту?

– Постоји простор за рад финансијских 
институција као што су небанкарске, неде-
позитне институције. То су претежно ми-
крофинансијске институције, чије су по-
зајмице намењене предузећима која не-

мају имовину или је она незнатна, тек по-
чињу посао, немају финансијске извештаје 
за последње две године или имају других 
тешкоћа да се задуже код банака. Недепо-
зитне микрофинансијске институције ко-
ристе сопствена средства и фокусиране су 
на мале износе кредита, имају ближи однос 
са клијентом, другачије анализирају захте-
ве за добијање средстава. Веома су погод-
не за почетнике и подстицање самозапо-
шљавања. Наравно, и те институције имају 
своје услове и правила пословања, али раз-
ликују се њихова методологија, анализа 
појединачних захтева за добијање средста-
ва, разговор са клијентима и праћење њи-
ховог пословног развоја. Оне воде рачуна 
о сегментацији тржишта, запослени у так-
вим институцијама су обучени да анализи-
рају потенцијале предузетника у односу на 
потребе и ограничења тржишта дубље, а не 
само кроз увид у досадашњи ток пословања 
и јака средства обезбеђења попут непокрет-
ности. Међутим, регулатива у Србији још 
увек не омогућава њихово оснивање.

Женско предузетништво

– Жене поред уобичајених проблема 
приступу изворима финансија имају и до-
датне тешкоће. Постоје два сегмента те при-
че, а оба задиру у питање менталитета и ни-
су и не тичу се регулаторних питања. Чиње-
ница је да у руралним срединама жена нема 
имовину; често се дешава да, иако жена во-
ди посао, власништво над компанијом при-
пада мушкарцу. Чак и кад жене располажу 

имовином, реч је често о мањим деловима 
породичне имовине, а онда је питање да ли 
би породица прихватила стављање хипоте-
ке на ту имовину. У многим земљама постоје 
државни програми подстицаја женског пре-
дузетништва па би држава када прави стра-
тегију подстицаја требало да обрати пажњу 
на те рањивије групе као што су жене и мла-
ди. И те групе би лакше долазиле до сред-
става кроз микрофинансијске институције, 
наводи Драгана Станојевић. 
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•	 Осим	 микро	 финансијских	 ин-
ституција,	 постоји	 ли	 још	 нека	
алтернатива?

– УСАИД је радио са Министарством 
финансија на изради Закона о факторин-
гу који је усвојен 2013. године. Тренутно 
сарађујемо са Удружењем лизинг компа-
нија на утврђивању разлога који спречавају 
раст сектора лизинга и надамо се да ћемо 
са НБС и Министарством финансија осно-
вати ширу радну групу  како бисмо поче-
ли да радимо на отклањању регулаторних 
препрека. Факторинг, који подразумева 
откуп недоспелих потраживања уз одређе-
ни дисконт, повољнији је облик финанси-
рања од, на пример, дозвољеног минуса. 
Овај облик финансирања нарочито је пого-
дан за извозно оријентисане и производне 
компаније. Знамо за случај где је једна ком-
панија уз помоћ факторинга повећала број 
производних циклуса у једној години јер 
су до својих потраживања уместо за 90 да-
на долазили за 45. На тај начин су повећа-
ли приходе и обим производње. Лизинг се 
у иностранству користи у много већој ме-
ри, посебно за набавку опреме. Статисти-
ка у европским земљама показује да су пре-
дузећа која користе лизинг у већој мери из-
возници (38,8 одсто) у односу на предузећа 
која не користе лизинг (23,7 одсто).

У развијеним привредама битну уло-
гу игра и тржиште капитала које је зна-
чајан извор финансирања, што код нас 
није случај. Привреда не користи могућ-
ност издавања акција и корпоративних 
обвезница како би оснажила свој фи-
нансијски потенцијал. У свету постоје и 
кредитне задруге, venture capital финан-
сирање и други извори средстава, попут 
небанкарских депозитних институција.

•	 У	 вашој	 студији	 „Финансирање	
раста	малих	и	средњих	предузећа“	
на	више	места	се	наводи	да	су	пре-
дузетници	склони	„неформалним“	
изворима	финансирања.	Који	су	
то	извори	и	како	се	они	одража-
вају	на	пословање?	

– Неформални извори су обично позај-
мице од породице и пријатеља, али по-
некад и зеленаша што може бити веома 
опасно будући да су онда и системи нап-
лате врло неформални – често се потпи-
сују уговори у којима се бланко преноси 
власништво над имовином и користе се 
разне методе да се до те имовине дође. Из 
неформалних извора финансирања дола-
зи око десет одсто позајмица, али не мо-
жемо са сигурношћу да прецизирамо ко-
лики проценат чине зеленаши. Индика-
тиван је и податак да око 20 одсто испита-
ника није желело да одговори на питање 
због чега се не задужују.

Претпоставка је да би ширењем лепезе 
финансијских институција и производа, 
на пример омогућавањем пословања ми-
крофинансијских институција које смо 
спомињали, проценат оних који користе 
неформалне изворе био смањен.

•	 Како	 држава	може	 да	 помогне	 у	
побољшању	 приступа	 изворима	
финансирања?

– Било би добро да се утврде прио-
ритети и усвоји стратегија државне по-
моћи, као и да се осмисле програми са 

јасно дефинисаним циљевима, а ефекте 
тих програма треба испратити до краја 
како би у наредном периоду могло да се 
интервенише тамо где је потребно. Тре-
бало би избећи пружање ad hoc помоћи 
појединачним предузећима, као и по-
моћи предузећима која су у озбиљним 
пословним проблемима. Уместо тога, а 
у складу са стандардима ЕУ, држава тре-
ба да се концентрише на одређене се-
кторе или сегменте привреде и да про-
граме прилагоди циљевима које жели 
да постигне (подстицај предузетништва 
и самозапошљавања, или развој секто-
ра ИТ, пољопривреде…). У ЕУ се програ-
ми државне помоћи претежно спрово-
де у партнерству са приватним сектором, 
банкама и лизинг кућама, док се држа-
ва јавља као гарант за отплату одређених 
средстава. Много се ређе помоћ даје ди-
ректно, а увек је важно успоставити јасне 
механизме праћења ефеката државне по-
моћи. Надам се да ће ова реформа и у Ср-
бији бити започета ускоро, будући да и у 
Министарству привреде и у Министар-
ству финансија већ размишљају о томе.

•	 Какве	 све	 могу	 бити	 последице	
лошег	приступа	финансирању	по	
саме	предузетнике,	а	и	економију	
уопште?	

– Мала и средња предузећа чине 95 
одсто привреде и 60 одсто радних мес-
та. Уколико те фирме не могу да дођу 
до средстава која би уложила у свој по-

Станојевић: Показатељ тога да привреда добро ради и остварује 
раст јесте и повећан степен задуживања

Корист од истраживања УСАИД

– Студије „Финансирање раста малих и 
средњих предузећа“ и „Анкета 1000 пре-
дузећа“ корисне су за саму привреду, али 
и за пословна удружења и Владу. Узорак 
испитаника је репрезентативан, а будући 
да пет година радимо разна истраживања 
са привредом постоји могућност и упо-
редне анализе. Мислим да смо привреду 
уморили разним бројевима и студијама и 
да би предузетници волели да се на њи-
хове препоруке реагује конкретније. У од-
ређеним областима у којима смо и сами 
били ангажовани, попут издавања грађе-
винских дозвола и реформе инспекција, 
постоје помаци, те бих волела да се у на-
редној анкети покажу ефекти онога што је 
учињено, каже Драгана Станојевић. 
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сао, бизнис не може да се развија што во-
ди у стагнацију, а не у раст привреде. По-
ред тога, таква ситуација чини нашу при-
вреду ограниченом на локални ниво, што 
доказује и анкета по којој 70 одсто пре-
дузећа послује само у локалу, свом гра-
ду, селу, месту где живи. Због недовољ-
но лаког приступа финансијама послови 
се не шире, стагнирају, не запошљавају 
се нови људи, многа предузећа пропадају. 
Показатељ тога да привреда добро ради 
и остварује раст јесте и повећан степен 
задуживања јер су екстерни извори фи-
нансирања неопходни кроз цео циклус 
пословања.

•	 На	који	начин	се	све	може	унапре-
дити	финансирање	сектора	МСП?	
Шта	је	неопходно	учинити	и	које	
евентуалне	препреке	уклонити?

– О већини препорука за побољшање 
већ смо говорили – неопходно је проши-
рити лепезу финансијских институција 
код којих се сектор МСП може задужи-
ти, понудити другачије производе – ду-
горочније зајмове, са нижим каматама 
или захтевима за колатералом, унапре-
дити лизинг и факторинг, подићи ниво 
информисаности и знања самих МСП, 

и позабавити се тржиштем капитала и 
тиме зашто оно не функционише у Ср-
бији. Помињали смо и да је ефикасан 
извршни поступак изузетно важан ка-
ко би се смањио и ризик, а тиме и кама-
те, а потребно је вратити и поверење у 
правосуђе. 

Питање приступа финансирању зави-
си и од укупног окружења, па је важно 
смањити административне препреке и 
парафискалне трошкове за које се често 
не зна ни чему служе ни колики су. Мо-
ра да постоји солидна државна управа 
са којом мали привредници могу лако да 
комуницирају, е-управа може ту много 
да помогне. „Анкета 1000 предузећа“ по-
казује да је готово трећина предузећа у 
2014. години издвојила више новца на ис-
пуњавање разних регулаторних захтева у 
односу на средства издвојена у 2013, док 
је 66 одсто испитаника издвојило исти 
износ. То нам говори да пословање у Ср-
бији и даље поскупљује. Када говоримо 
о времену које се троши на поштовање 
прописа, свега девет одсто предузећа је 
утрошило мање времена него годину да-
на раније. Више од трећине виших ме-
наџера и директора потроши и до поло-

вине радног времена на административ-
не и регулаторне послове.

•	 Како	се	сама	преговарачка	пози-
ција	МСП	може	оснажити?	Које	су	
ваше	препоруке	за	предузећа?

– Важну улогу могу да одиграју послов-
на удружења. Постоје јака пословна удру-
жења којима припада и један део средњих 
компанија. Таква удружења боље арти-
кулишу своје потребе, имају више капа-
цитета за заговарање неопходних про-
мена према Влади или министарстви-
ма. Мала и микро предузећа су распрше-
на групација која нема јак и профилисан 
наступ. Привредна комора јесте место где 
се она окупљају, али њу чине и велика и 
средња предузећа. Микро и мала преду-
зећа је тешко окупити, њихове потребе 
су врло различите јер послују у различи-
тим делатностима и различитим делови-
ма земље. Било би добро да сама мала и 
микро предузећа схвате да су јача када су 
заједно. С друге стране, пословна удру-
жења би могла да одиграју веома важну 
улогу у едукацији која је веома неопход-
на у сегменту финансијског менаџмента, 
као и у саветовању предузетника.

Весна Лапчић



 28 Репортажа

У ПОСЕТИ КОМПАНИЈИ MEDICAL WASTE DESPOSAL, ЗРЕЊАНИН

И ми компанију за Немце имамо

Породична компанија из Зрењанина 
пионир је у послу сакупљања опасног 
медицинског отпада у Србији. Данас, 
штитећи и животну средину, 
сакупи и третира годишње око 350 
тона отпада из целе земље. Њихов 
потенцијал препознали су немачки 
инвеститори који су недавно купили 
51 одсто капитала ове фирме

Када су се 2008. кумови Мирослав 
Познић и Бојан Сударев упутили на је-
дан фармацеутски симпозијум на Ко-
паонику нису ни слутили да ће управо 
на њему одабрати свој будући посао. По-
следњи панел поменутог скупа био је пос-
већен безбедном управљању фармацеут-
ским отпадом, а у публици готово да су 
остали сами. Једноставно, та тема нико-
га није занимала. Као искусни менаџе-

ри у мултинационалним компанијама 
одлучили су да се са тридесетак годи-
на, колико су тада имали, отисну у пре-
дузетништво и постану пионири у поме-
нутом бизнису. 

По повратку кући, у Зрењанин, почели 
су да пишу пројекат, поставили су циљ, а 
жеља за успехом им није недостајала. О 
самом послу су се интересовали искљу-
чиво преко интернета и одлучили су да 
ће њихова фирма бити специјализована 
за сакупљање и третирање опасног меди-
цинског отпада. 

„Код нас дилема уопште није постоја-
ла иако смо били свесни да неће бити ла-
ко. Знали смо обојица да имамо упорност 
бика и када постоји горућа жеља ништа 
вас не може зауставити“, каже Мирослав 
Познић, доктор стоматологије, који је ка-
ријеру започео радећи у малој стомато-
лошкој ординацији при Војсци Србије. 

Иако традиција у Србији говори да је 
партнерство пријатеља односно кумова 

у старту осуђено на пропаст, успели су да 
побију те чињенице и направе одличан 
пословни резултат.

Баш у то време у Србији се спроводио 
и пројекат Европске уније чији је циљ био 
да државне установе добију неопходне 
машине за третирање медицинског отпа-
да и постану самоодрживе. Будући да се 
пројекат концентрисао само на државне 
установе, Сударев и Познић су одлучили 
да такву услугу понуде приватном секто-
ру, стоматологијама, поликлиникама, ла-
бораторијама, гинекологијама... 

Медикал вејст диспозал (Medical 
Waste Disposal) је свој пословни пут за-
почео са минимално ресурса, па је та-
ко по први специјални комби за транс-
порт опасног отпада отишао мушки део 
тима у иностранство, док је Бојанова су-
пруга Јелена Сударев, која се такође при-
кључила тиму, преузела административ-
ни део посла. У посао су уложили ком-
плетну уштеђевину, и ставили имовину 

Бојан и Јелена Сударев и Мирослав Познић: Кумови руше мит да је ортачки бизнис осуђен на неуспех
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под хипотеку. Са три државне болнице 
склопили су уговоре о пословно-технич-
кој сарадњи будући да су се оне бавиле 
третирањем опасног медицинског отпа-
да. Кренули су да обилазе приватне ме-
дицинске установе нудећи им потпуно 
нову услугу на тржишту.

„Реакције су биле различите. Било је 
колега који су нас истеривали из орди-
нација, поједини су говорили да ће нас-
тавити да бацају опасан отпад у обич-
не контејнере на улици – нису желели да 
плаћају нешто на шта их закон није оба-
везивао иако је цена нашег сервиса би-
ла веома прихватљива. Друге колеге, пре-
тежно они који су радили у иностранству, 
искрено су се обрадовали што је у Србији 
неко почео тиме да се бави“, присећа се 
Познић почетака. 

Међу првим клијентима су им били ге-
ронтолошки центри, лабораторије и мале 
ординације. Већ након 15 дана рада схва-
тају да ће направити успех само уколико 
сами заокруже читав процес и одлучују 
да ће амбалажу за сакупљање и транс-
порт производити сами по највишим без-
бедносним стандардима Европске уније.

„После прележаних дечијих боле-
сти смо успели. Тако да данас имамо 
две партнерске фирме, које раде услуж-
ну производњу само за нас“, каже Миро-
слав Познић. 

Као искусни менаџери, увидели су да 
могу да прошире посао и да са државним 
установама сарађују кроз понуду пот-
рошног материјала... Данас, више од 30 
установа користи њихову амбалажу, али 
се и даље суочавају са потешкоћама при-
ликом јавних набавки. 

„Конкурисали смо, на пример, на тен-
деру на коме је понуђач понудио цену ке-
се по цени сировине, као да не постоји 
ниједан додатни трошак. Намеће се пи-
тање о чему је заправо реч “, наглашава 
Бојан Сударев, економиста по струци. 

Јелена Сударев се надовезује да су од 
оснивања радили све по закону. „Нијед-
ног момента нисмо пожелели да ради-
мо нешто на црно, сваки наш радник је 
пријављен од првог дана“, каже она. 

Када је 2009. усвојен Закон о упра-
вљању опасним отпадом, а годину дана 
касније и Правилник о управљању опас-
ним медицинским отпадом, потражња 
за услугом сакупљања и третирања от-
пада је нагло порасла. Инспектори су, 
према речима Познића, добро ради-
ли посао на терену у складу са својим 
могућностима.

Након три године сарадње са болни-
цама, 2013. године партнери одлучују да 
у потпуности заокруже своје пословање 
и да отпад третирају сами. Нова инвес-
тиција захтевала је додатно задуживање. 
Истовремено узимају три кредита за ку-
повину земљишта у индустријској зони 

у Зрењанину, градњу објекта и набавку 
машине за стерилизацију и третман 
медицинског отпада. Заложили су све 
што су имали, али су, како кажу, мора-
ли да крену у том правцу да би се даље 
развијали. 

„Банке су лепо пратиле наш развој. Ми 
смо углавном узимали краткорочне кре-
дите који јесу најскупљи, али су нам били 
најпотребнији. С друге стране, за све ове 
године, од државних фондова, иако смо 
аплицирали више пута, нисмо добили ни 
један динар. У време када смо почиња-
ли би нам, на пример, значила и средства 
за новозапослене. Временом, улога фир-
ми које се баве заштитом животне сре-
дине постаје све већа како се Србија при-
ближава чланству у ЕУ. Наставили смо да 
се залажемо за активнију и приснију са-
радњу привреде са државним органима. 
Желимо да држава више разуме преду-

Пут медицинског отпада

Medical Waste Disposal, а сада Ремон-
дис Медисон је компанија специјализова-
на за сакупљање и третман инфективног 
медицинског отпада. Медицински отпад 
се прво сакупља у специјалну амбалажу. 
Посебно возило га одвози до погона, где 
га машина стерилише и дроби у исто вре-
ме. Игле, шприцеви и други материјали се 
претварају у стерилан и непрепознатљив 
отпад. На тај начин, компанија смањује во-
лумен отпада чак 80 одсто, а он се као без-
опасан транспортује на депонију. 

Машина која стерилише и дроби опасни медицински отпад

Амбалажа за сакупљање отпада коју су осмислили Мирослав Познић и Бојан Сударев
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зетнике, те да формира тимове који би 
били у комуникацији са нама и тиме до-
били најрелевантније информације са те-
рена“, каже Познић.

Прави развој МВД, према његовим ре-
чима, управо и креће када су те 2013. са-
градили сопствени објекат и купили ма-
шину за третирање отпада. Посао је нап-
редовао том мером да су после пар месеци 
били принуђени да прошире постојећи 
капацитет. Новца за даље улагање у ма-
шине нису имали, али су захваљујући 
свом начину пословања имали на кога да 
се ослоне...

Наиме, 2011. им је стигао и-мејл од 
менаџера немачке компаније Ремондис, 
једне од три највеће фирме на свету која 
се бави третирањем отпада. Представни-
ци немачке компаније су их исте године 
и посетили – представљени су им плано-

ви и циљеви компаније, а од искусних ко-
лега добили су похвале да иду у добром 
правцу. То их је, како кажу, додатно мо-
тивисало да уложе 110 одсто своје енер-
гије и знања. Наредне две године кому-
никација са стручњацима из Ремондиса 
није престајала.

„У моменту када нам је била потребна 
нова машина за проширење капацитета 
2013. били смо у посети седишту Ремон-
диса у немачком граду Линену где се и на-
лази највећи рециклажни центар у све-
ту. При самом обиласку центра, игром 
случаја смо пронашли баш оно што нам 
је у том моменту било потребно, маши-
ну Логмед 200. Овим путем се неизмер-
но захваљујемо људима из компаније Ре-
мондис Медисон који су нам изнајмљи-
вањем машине по повољним условима 
омогућили драстични пораст квалитета 

и капацитета нашег сервиса“, каже Бојан 
Сударев. 

Машина Логмед 200, према његовим 
речима, користи најсавременију техноло-
гију за третман инфективног медицин-
ског отпада и може да збрине две трећи-
не произведене количине отпада у Ср-
бији. Нова машина, великог капацитета, 
само је била додатна стимулација да кре-
ну агресивније на тржиште. Све троје су 
се директно ангажовали у проналажењу 
нових клијената.

„Од почетка пословања прешли смо не-
колико стотина хиљада километара кроз 
Србију“, каже Познић.

Ове године компанија ће обрадити око 
350 тона отпада који сакупља седам ком-
бија широм Србије и остварити промет 
од близу 70 милиона динара. У овој ма-
лој породичној фирми тренутно ради 14 
људи из Зрењанина и околине. На листи 
њихових клијената налазе се приватне и 
државне установе, а до данас су потписа-
ли више од 1.200 уговора. 

„Да бисте успели у неком послу мора-
те да будете упорни“, истиче Познић и 
додаје:

Кратковидост банкарских 
менаџера

Један потез банке са којом су сарађива-
ли од самог почетка је јако заболео наше 
саговорнике. Наиме, тражили су кредит у 
вредности од свега 5.000 евра, за који је 
фирма требало да буде гарант. Нису же-
лели да им одобре кредит, иако су већ би-
ли њихови клијенти и предочили им јасан 
бизнис план. Менаџери из Београда су им 
рекли да им нису интересантни јер су су-
више мали. „Банкарски менаџери из Бео-
града нису били у стању да процене коли-
ко ћемо се развијати. Зато смо променили 
банку“, каже Познић. 

Ко је Ремондис

Компанија Ремондис је део Ретман 
групе, највеће групације у Немачкој, која 
се бави заштитом животне средине. Го-
дишњи обрт групе износи близу 13 ми-
лијарди евра, поседују више од 7.000 спе-
цијалних возила за транспорт отпада. Сер-
висирају више од 10 милиона клијената и 
активни су у више од тридесет земаља ши-
ром света. У немачком граду Линену, где 
се налази и седиште компаније, изгради-
ли су највећи рециклажни центар на свету. 

Јелена Сударев и Мирослав Познић

Мирослав Познић показује каталог 
немачке компаније Ремондис, једне од 

три највеће фирме на свету која се 
бави третирањем отпада
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„Предузетништво у Србији је веома 
интересантно јер пружа могућност да по-
кажете колико вредите. Када сте запосле-
ни у некој компанији и имате једноличан 
посао имате ограничене могућности. По-
словица каже: „Ако радите оно што сте 
радили до сада добијаћете оно што сте 
добијали до сада“. Предузетништво под-
разумева потпуну слободу, али и одго-
ворност. Мора да постоји циљ, да би се 
он остварио неопходни су план, жеља,  
упорност и љубав према новцу, а онда ће 
он и доћи“, каже Познић. 

Њихов труд се исплатио. Компанија 
Ремондис је одлучила да ове године ин-
вестира у Србију и преузела је 51 одсто 
власништва Медикал вејст диспозала. 

„Када смо размишљали зашто бис-
мо продали компанију дошли смо до 
закључка да смо достигли максимум 
знања и да је за ширење потребно неш-
то више. Ремондис има „ноу хау“ да нас 
проведе и кроз поглавље 27 које се од-
носи на заштиту животне средине то-
ком преговора о приступању са ЕУ. У по-
следњих годину дана још три фирме су 
нас посетиле, али ниједна није могла да 

парира Ремондису“, објашњава саговор-
ник Економетра. 

Он додаје да постоји позитивна атмос-
фера међу немачким инвеститорима што 
се тиче улагања у Србију где већ послује 
400 немачких компанија. Они посматрају 
потезе једни других, комуницирају међу 
собом и у већој мери него раније са При-
вредном комором Србије.

„Ми смо три године били под кон-
стантним мониторингом и после детаљ-

ног дју дилиџенса и одита, немачки парт-
нер је донео праву одлуку“, каже Сударев. 

Сви тренутно запослени настављају да 
успешно развијају сада заједничку ком-
панију уз подршку  искусног менаџмен-
та из Немачке. 

„Партнер жели нашу енергију и да 
остваримо циљеве које смо раније поста-
вили“, истиче Познић и додаје да ће ус-
коро компанија проширити капацитете. 

Весна Лапчић

Нелојална конкуренција 

Саговорници Економетра су на самом 
почетку пословања доживели да им људи 
који су у тадашњем Министарству за зашти-
ту животне средине били на високим пози-
цијама ископирају пројекат. 

„Један од помоћника тадашњег министра 
је активирао пријатеља и искористио поло-
жај и информације како би направио фир-
му идентичну нашој. Појава такве конкурен-
ције нас није демотивисала, напротив – то 
нас је покренуло да се још више ангажујемо 
и радимо на развијању наше фирме. У по-

следње две године на тржишту се појави-
ла још једна конкуренција која не испуња-
ва услове како би била конкурентна“, каже 
Познић. 

Приликом креирања тендерске доку-
ментације, здравствене установе, како 
објашњава, немају довољно искуства, те 
се често догађа да се од понуђача не тра-
жи довољно доказа о квалитету и капаци-
тету иако се ради о опасном отпаду и здра-
вљу људи. 

„Надамо се да ће убудуће изнајмљивање 
овакве врсте сервиса бити у потпуности 
подређено квалитету као и класификацији 
постојећих оператера“, додаје Сударев.

Прва машина са којом су почели, малог капацитета, сада служи само за испомоћ

Мирослав Познић Бојан Сударев

Јелена Сударев
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ГОРАН ЈАНКУЛОСКИ, ИЗ АГЕНЦИЈЕ EXECUTIVE GROUP, ЈЕДАН ОД ПРЕДАВАЧА НА WEBIZ ЕДУКАЦИЈИ

О трендовима дигиталних комуникација 
Webiz програм пословне едукације одр-

жаће се од 6. до 8. новембра у Суботици и 
намењен је онима који желе да стицањем 
практичних знања развијају своје вештине 
и каријеру. Горан Јанкулоски, из агенције 
Executive Group, један од предавача на Webiz 
едукацији, објашњава због чега је важно би-
ти посвећен континуираној едукацији.

•	 Executive	Group	 је	 водећа	 компа-
нија	за	интегрисане	комуникације,	
па	је	природно	да	ваше	предавање	
буде	управо	на	ту	тему.	О	чему	ће	
бити	речи	у	модулу	„Интегрисане	
маркетинг	комуникације”?

– Данас је свет размене информација уз-
будљивији него икад, тржиште је све тур-
булентније и потребно је брзо реаговати 
и искористити све предности које распо-
ложиви канали пружају за слање жеље-
не поруке. Динамика промена и прелазак 
на интегрисани приступ комуницирању 
представља изазов како за компанију, тако 
и за агенцију која треба да адекватно одго-
вори на питања: које поруке погодују ком 

каналу, који канали су најефикаснији за 
одређену сврху, које се анализе користе за 
откривање специфичности циљних гру-
па, како мерити резултате… Биће речи и о 
трендовима који ће обликовати дигиталне 
комуникације у наредним годинама.

•	 Због	чега	 је	усавршавање	у	обла-
сти	дигиталних	комуникација	и	
маркетинга	 на	 едукацијама	 по-
пут	Webiz-а	важно?

– Пословна свакодневица доноси иза-
зове и да би се појединац или група снаш-
ли неопходно је да раде на даљем усавр-
шавању и усвајању нових знања. Данас је 
све постало онлајн, велика је миграција 
људи са традиционалних медија на он-
лајн канале. Конкуренција, потенцијал-
ни партнери, млади и старији, купци и 
продавци, сви су на интернету тако да је 
познавање основних алата неопходно, а 
да би се издвојили и истакли у окружењу 
надоградња знања је неопходна. 

•	 Executive	 Group	 први	 пут	 учест-
вује	на	Webiz	едукацији.	Због	че-

га	 сте	 одлучили	 да	 својим	 при-
суством	подржите	овај	догађај?

– Сматрамо да је веома значајно бити пос-
већен континуираној едукацији, као и да је 
свако искуство драгоцено за доношење пра-
вих одлука. Као агенција која већ 13 година ус-
пешно послује у Србији, желимо да пренесемо 
своје знање, искуство и примере добре праксе 
другима, јер ће некоме служити као покретач 
или инспирација за доношење бизнис одлука.

Е. Р.

Горан Јанкулоски
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СУЗАН САРФАТИ, КОНСУЛТАНТКИЊА ИЗ АМЕРИКЕ И ДИРЕКТОРКА 
СТРАТЕГИЈЕ ЗА ВИСОКЕ УЧИНКЕ, У ПОСЕТИ СРБИЈИ

Верујте у успех у послу
Жене треба да буду мотивисане и да брзо развијају позитивну енергију 
и осећања која ће им омогућити да превазиђу препреке у остваривању 
циљева. То је много бољи пут него да се функционисање удружења 
посматра на негативан начин 

Експерткиња Сузан Сарфати (Susan 
Sarfati), извршна директорка компаније 
High Performance Strategies, била је го-
шћа Удружења пословних жена (УПЖ) 
Србије од 14. до 19. септембра. Ова посета 
је само наставак сарадње УПЖ и госпође 
Сарфати чији је начин рада, дискусија и 
brainstorming (изношење идеја), само део 

методологије која подржава идеје и људе 
у организацији у којој послују. У сусрети-
ма које је ова експерткиња имала са пред-
ставницама УПЖ, износила је своје оцене 
о стратегији одрживости удружења, гово-
рила је о претварању идеја у активности, о 
новим услугама УПЖ, јачању лидерских 
вештина чланица и побољшању ефикас-
ности рада Управног одбора УПЖ. По-
ред предавања и сусрета које је госпођа 
Сарфати имала са чланицама УПЖ у Бео-
граду, са основном поруком оснаживања 
женског предузетништва, гошћа из САД је 
посетила и партнерске организације УПЖ 
у Суботици и Ваљеву и одржала тренинге. 

На састанку који је 16. септембра Сузан 
Сарфати имала са чланицама Женског биз-
нис клуба (ЖБК) вођена је интерактивна дис-
кусија о унапређењу рада удружења и разме-
ни искустава. Госпођа Сарфати је нагласила 
да жене треба да буду мотивисане и да брзо 
развијају позитивну енергију и осећања која 
ће им омогућити да превазиђу препреке у 
остваривању циљева. То је, према њеним ре-
чима, много бољи пут него да се функцио-
нисање удружења посматра на негативан на-
чин. Јер, успех је део процеса промишљања 
свих аспеката рада и стварања плана којим 
се остварује циљ и развија бизнис. 

Према речима госпође Сарфати, фир-
ме које су спремне на увођење промена и 

прихватају нова размишљања, брже на-
предују. На овај начин се постиже да љу-
ди у компанијама који дају идеје, постају 
важан део тима. 

Резултати анонимне анкете коју је Су-
зан Сарфати реализовала у УПЖ о то-
ме које су активности највише допри-
неле развоју удружења, показали су да 
је најважније организовање манифеста-
ције Цвет успеха, менторски програми, 
пословни сусрети, хуманитарне актив-
ности, охрабривање и подршка у бизни-
су, промоција рада чланица и сарадња са 
привредним асоцијацијама. Чланице су у 
анкети написале и три најважнија потеза 
које УПЖ треба да предузме у наредних 
годину дана: већи број менторских про-
грама, повећање броја чланица  и актив-
нија сарадња са извршном власти. 

У разговору за Економетар Сузан Сар-
фати је оценила да у рад УПЖ повремено 
треба да се укључе и мушкарци у бизнису. 

– Потребне су коалиције са другим уд-
ружењима и побољшање финансија. За 
разлику од предузетница и младих же-
на у Србији, жене у бизнису у САД имају 
веома оптимистичан дух и верују у успех 
у послу, каже Сузан Сарфати. 

Она је истакла да се у Србији недовољно 
чује глас жена предузетница о бизнису, да 
треба у што већем броју да се укључе у орга-
низације као што је УПЖ и да им је потреб-
но више менторинга. Такође, жене у Србији 
треба да присуствују различитим међуна-
родним догађајима, како би стекле више 
искустава. Да би се усавршиле у послу не-
опходно је да се повезују и са најмоћнијим 
женама у бизнису у свету.

Оливера Поповић, потпредседница 
УПЖ, истакла је да ће се у наредном пе-
риоду радити на унапређењу квалитета 
услуга и да ће их још више прилагодити 
потребама чланица.

М. Вујадиновић

Сарадња са мушкарцима у бизнису 

Сузан Сарфати каже да мушкарци и же-
не треба заједнички да решавају пробле-
ме у оквиру женских организација. Она је 
истакла да је неопходно њихово повреме-
но укључивање у рад УПЖ, јер би  жене 
од њих добиле одговоре како да унапре-
де организацију и посао. 

– Жене могу да науче много из мушких ис-
кустава. Интересантно је како они виде про-
блеме жена, како тумаче чињеницу зашто 
жене имају ниже зараде и друго. УПЖ треба 
да остане женска организација, али да поне-
кад у рад укључи и мушкарце, каже Сарфати.

Као стручњак за женско предузетништво, 
гошћа из Америке је саопштила један зани-
мљив детаљ из истраживања: жене комуни-
цирају како би успоставиле и развијале ре-
лације, а мушкарци комуницирају како би 
подржали свој статус и надмоћ.

Сузан Сарфати у разговору  
са чланицама УПЖ

Сузан Сарфати
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ВИНЧА, ПЛАСКОВАЦ И БЛАЗНАВА ГОДИНАМА ПРЕДСТАВЉАЈУ СРЦЕ ШУМАДИЈСКОГ ВОЋАРСТВА 

Са Павловићевих плантажа  
30 вагона квалитетног воћа
Већ три генерације Павловића се искључиво баве воћарством. Незамењива помоћ професора Новице 
Милетића који два пута месечно долази у Блазнаву да едукује воћаре. До пре три-четири године 
шумадијско воће је без проблема продавано углавном за руска тржишта, али се данас ни килограм не 
може уновчити без посредника и увозничког лобија који диктира цену и одређује квалитет

Широј јавности није непознато да 
Винча, Пласковац, Маслошево и Бла-
знава већ годинама представљају срце 
шумадијског воћарства. У овим селима 
се комплетна домаћинства, с колена на 
колено, искључиво баве гајењем, прера-
дом и продајом квалитетног воћа, углав-
ном шљива, бресака, крушака, трешања 
и јабука. И то је свакако разлог што мла-
ди ретко напуштају своја села. У њих се 
враћају са факултетским дипломама и 
чврстом намером да радни век прове-
ду у пољопривреди, уживајући у својим 
плантажама воћа. Са рудничких врхо-
ва, кад је небо чисто и без облака, могу 
најбоље да се сагледају бројне, непрег-
ледне и изванредно уређене плантаже 
воћа, то највеће природно благо овог де-
ла Шумадије. 

Брачни пар Павловић, 36-годишњи Јо-
ван и неколико месеци млађа Данијела, 
који живе у дивној кући у Блазнави, чим 
се пређе нови мост на Јасеници, настоја-
ли су, после два сата занимљивог разго-
вора, да нам дочарају шта се све може 
произвести на десет хектара сопствене 
земље и колико је труда потребно да се 
створи, негује и унапређује воћна план-
тажа из бајке. 

– Радим на узгајању воћа већ две де-
ценије, највише захваљујући покој-
ном деди Миловану који је, својевре-
мено, уз неколико сопствених хектара 
земље, докупио још четири-пет, и оста-
вио нам у наследство обавезу да се ис-
кључиво бавимо гајењем воћа. Тај пут 
су следили и моји родитељи, отац Ми-
рослав и мајка Љиља, затим моја су-
пруга Данијела која је и талентовани 
сликар, и ја – истиче за Економетар Јо-
ван Павловић, који је завршио Средњу 
пољопривредну школу, у ходу научио 

и занат стаклоресца, јединог у Блазна-
ви и окружењу.

– Данас имамо по три хектара план-
таже под бресквама и јабукама - ајдара-
ма, један и по хектар под шљивама, док 
на по 80 ари земљишта гајимо трешње 
и вишње. У међувремену, захваљујући 
новчаној помоћи родитеља и неким кре-
дитима, саградио сам и савремено оп-
ремио две хладњаче на укупно 60 ква-
дратних метара простора које су у овом 
тренутку пуне плодова и чекају купце. У 
Блазнави постоје и „јачи“ произвођачи 

Хоби претворила у бизнис

Када је Данијела Павловић, пре неколи-
ко година, почела из хобија да се бави из-
радом предмета у етно стилу, није ни сања-
ла да ће то постати и њен бизнис у коме 
ће моћи и да зарађује. За овај леп и зани-
мљив посао заинтересовала је и породи-
цу, пре свих ћерку Јовану, која данас сло-
бодно време после школских часова про-
води цртајући. 

– Желела сам да слободно време испу-
ним на занимљив и користан начин, па сам 
почела да правим новогодишње и божићне 
цветне аранжмане за своју кућу. Када су их 
виделе моје пријатељице, предложиле су да 
израдим већу количину и изнесем на продају. 
Припремила сам неколико колекција и све их 
одмах продала у Београду! Тако се мој хоби, 
иако не трчим за новцем, претворио у уно-
сан посао – каже Данијела Павловић, која да-
нас у сопственој кући, захваљујући и супругу 
Јовану, има уметничку радионицу „Етно арт“.

Јован и Данијела Павловић са ћерком Јованом и сином Матејом

Данијела Павловић
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воћа од Данијеле и мене. Они су земљу 
узели и под закуп, или се удружили, али 
ми смо задовољни досад постигнутим. 
Не намеравамо да узимамо земљу у за-
куп, довољно је што гајимо воће на де-
сет сопствених хектара, али желимо да 
унапређујемо производњу и понудимо 
тржишту још квалитетније воће, нагла-
шава Јован Павловић. 

У обиласку плантаже брачног пара 
Павловић придружила нам се и Јованова 
мајка Љиља, вредна и ведра жена шезде-
сетих година, срећна што се у породици 
живи складно и сложно, што нема чак ни 
најбезазленијих сукоба. Свакодневно је 
уз недавно оболелог супруга Мирослава, 
али и уз сина Јована, снаху Данијелу, уну-
ку Јовану (13) и унука Матеју (11). Вредна 
је пажње њена занимљива прича:

– Устајем врло рано и не жалим што 
мој радни дан траје до касних вечерњих 
сати. Срећна сам кад видим наше планта-
же које Јован фрезама и другим машина-
ма редовно уређује и освежава стајским 
и вештачким ђубривом. Све се то чини, и 

много више и детаљније, уз помоћ и пре-
ма саветима познатог стручњака профе-
сора Новице Милетића, са Пољопри-
вредног факултета у Земуну, који два пу-
та месечно посећује Блазнаву и едукује 
наше воћаре. Професор нас је први и на 
време упозорио да без сталног наводња-
вања нема ни великог и сигурног рода, 
ни изузетно квалитетног воћа свих врста. 
Непроцењива корист од његових савета 
данас је видљива на свим нашим план-
тажама. Верујем да тако мисле и мешта-
ни околних села који су се определили 
за воћарство.

Јован и Данијела Павловић знају да се 
на производњи воћа не зарађује сваке го-
дине, већ практично сваке четврте, али 
су у међувремену морали да издвоје веће 
суме новца за унапређење производње и 
уређење плантажа. Тако су, на пример, 
пре две године издвојили 40.000 евра за 
набавку машина и материјала којим по 
систему „кап по кап“ обезбеђују сигур-
но и стално наводњавање биљака, чак и 
у време највећих суша. Кад све то види-
те и доживите, стиче се снажан утисак да 
плантаже у овим типично воћарским се-
лима подсећају на тосканске пејзаже. 

– Само уређене плантаже обезбеђују 
висок квалитет воћа. С обзиром на то да 
ни метеоролошки услови нису повољ-
ни као некад, успео сам да се осигурам 
од све чешћих напада града и олуја које 
обезвређују наш труд. Задовољан сам са 
25-30 вагона разног и квалитетног воћа 
годишње које беремо у етапама, углав-
ном између 1. јуна и 30. септембра. Зато 
и немамо много времена за одмор. Уређе-
не плантаже траже целог човека и прак-
тично једанаест месеци напорног рада у 
години – каже Јован Павловић. 

До пре три-четири године, сећамо се, 
руски шлепери су, углавном у зору, би-
ли паркирани испред ресторана „Турист“ 
у Винчи и тада су шумадијски воћари уз 
договорену цену, продавали своје произ-
воде. Било је то за њих срећно време ка-
да су продавали сав род. Тада није било 

увозничког лобија који је у међувреме-
ну постао још снажнији, почео чак и да 
препакује воће из Пољске (лошијег ква-
литета) и да га, као наше, шаље на руска 
тржишта. 

– Данас, нажалост, можете да продаје-
те воће једино уз ангажовање посредни-
ка. Они су постали „стручњаци“ за про-
цену квалитета воћа и по свом нахођењу 
диктирају цену наших производа. На-
ма је јасно да ће цена бити нижа уколи-
ко је година била плодна и обратно. Др-
жава ништа не предузима на обуздавању 
мафијашког увозног лобија и посредни-
ка којих је све више а засад их нико не 
контролише ни не кажњава – жали се 
Павловић.

Олга Васиљевић

Купци знају само Љиљу!

Радећи од јутра до мрака на плантажа-
ма, Љиља Павловић је пре десетак година 
почела, практично свакодневно, да се са 
својим квалитетним воћем, посебно јабу-
кама, бресквама и раним трешњама, поја-
вљује на Цветковој пијаци у Београду.

– Купци су одмах препознали шта је до-
бро и квалитетно, па су масовно купова-
ли моје воће. Ја сам се задовољна враћа-
ла поподне у Блазнаву, са празним гајба-
ма. Касније сам у продају укључила и снају 
Данијелу, да бих више времена проводи-
ла на плантажама и са берачима воћа. Шта 
се десило? Видевши Данијелу, а не мене за 
тезгом 213, купци су почели да окрећу гла-
ву и траже воће на другој страни.

Да би вратила купце, Љиља је уз тезгу 
213 написала „Љиља“ и Београђани су по-
ново почели да купују њено воће!

Јован Павловић на својој плантажи

 Здраво и квалитетно воће у хладњачи ПавловићевихУскладиштене брескве чекају купце

Љиљана Павловић са крупним и здравим 
тек убраним бресквама
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РЕДИ ГРУП – ПРИВАТНА ФИРМА КОЈА ЈЕ ПРЕЖИВЕЛА КРИЗУ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ

Не тражимо привилегије, већ само 
сузбијање шверца и сиве економије
Андреја Радосављевић основао је 
1991. текстилну фирму и запослио 
три-четири радника. Данас је то 
компанија са преко сто запослених, 
производним халама на 1.200 
квадрата, велепродајним објектом 
са 700 квадрата, три локала у Нишу. 
Има купце из Србије, Републике 
Српске, Македоније, Црне Горе и 
Хрватске, али истиче да је велики 
проблем сиво тржиште текстила

Нишка компанија Реди груп д.о.о. 
(Ready group) један је од водећих произ-
вођача дечје конфекције у Србији. Вла-
сник и директор Андреја Радосављевић 
основао је ову фирму 1991. године и од 
три-четири радника на почетку, постао је 
респектабилни произвођач у овој области, 
са више од сто запослених. Додамо ли то-
ме и запослене у радионицама које шију 
за ову фирму, број оних који живе од ње-
не делатности је знатно већи. Поред про-
изводње која представља основну делат-
ност, има велепродају и пет малопродај-
них објеката. А да би програм за најмлађе, 
од рођења до средње школе, био компле-
тан, у понуди, поред двеста сопствених 
артикала, има и производе других про-
извођача – дечја колица, креветиће, ду-
шеке, лежаљке, флашице, носилице, ауто-
седишта, кадице. У велепродаји има про-
изводе преко педесет домаћих и иностра-

них добављача. Купци су из целе Србије, 
затим, из Републике Српске, Македоније, 
Црне Горе и Хрватске. Фирма се развијала 
и просторно, па данас поседује произво-
дне хале на 1.200 квадратних метара, ве-
лепродајни објекат са 700 квадрата, три 
локала у Нишу, од којих један у оквиру 
велепродаје и два локала у закупу.

Андреја Радосављевић прича за Еко-
нометар како је упловио у приватне воде 
у време када то није било лако. 

– Било је то почетком деведесетих го-
дина прошлог века када су кренуле при-
ватне фирме. Људи још нису знали шта 
ће да раде, тражили су себе, покушавали 
нешто, па ако то не иде, тражили су неш-
то друго. Време је било тешко, али срећ-
на околност је била што је тржиште би-
ло гладно разне робе, а понуда није била 
понајбоља. Државне фирме и велики сис-
теми били су на издисају, требало је про-
наћи начине како да се дође до робе. Прво 
сам покушао са трговином. Пробао сам 
да ми неко нешто услужно сашије, онда 
сам то нудио бутицима. Било је то вре-
ме експанзије бутика и малих трговин-
ских система. Нашао сам жене које имају 
машине. Ангажовао сам и мајку која се у 
државној фирми бавила шивењем. Наба-
вљао сам материјале и давао тим женама 
да шију, а робу нудио бутицима који су 
је без проблема продавали, па су ми тра-
жили још. Био сам затечен како то добро 
иде, па почнем да набављам све више ма-
теријала. Онда сам ушао у производњу са 
неким бизнис планом. Купио сам машине 

и кренуо са три-четири радника, подсећа 
Радосављевић на своје почетке.

Из године у годину је ширио посао, ку-
повао машине, запошљавао људе. Није, 
каже, прецизно водио рачуницу о инвес-
тицијама, али увек је нешто улагао, уг-
лавном из сопствених прихода. Кредите 
банака користио је само када је куповао 
скупе машине од педесет-шездесет хиља-
да евра и када је куповао локале. Како ка-
же, није узимао преко мере, само онолико 
колико фирма може да издржи.

Поред стотинак запослених у самој 
фирми, ангажовано је још десетак радио-
ница са педесетак запослених са подручја 
Ниша, Сврљига, Гаџиног Хана и Књаже-
вца које претежно шију за ову фирму, не-
ке чак стопроцентно. Реч је о породич-

Андреја Радосављевић

Ready group има велепродају и пет малопродајних објеката
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ним фирмама које су осниване у оквиру 
програма самозапошљавања. Тако су љу-
ди дошли до посла и сигурности за це-
лу породицу, раде и зарађују код куће. 
Неке радионице од самог почетка раде 
за Реди груп, поједине од њих су ојача-
ле и постале значајни произвођачи дечје 
конфекције.

Један од највећих проблема на које 
указује наш саговорник јесте нелојална 
конкуренција, односно сиво тржиште. 

– Ми који легално радимо и запошља-
вамо толики број радника морамо да по-
штујемо све прописе и да испуњавамо све 
услове. На другој страни се окрећу тоне 
робе у сивој економији, на бувљацима. Зе-
лене пијаце су постале – текстилне. И са-
ми инспектори, који нас контролишу, ку-
пују робу на пијацама. Нама то драстич-
но отежава положај. Ми бисмо запосли-
ли много више људи и у производњи и 
у трговини, када би услови били једнаки 
за све. Не тражимо ми никакве привиле-
гије, већ само равноправни статус и пош-
тен рад за све. Да се сузбију шверц и сива 
економија, да се производња и трговина 
врате у легалне токове, да држава не буде 

толико репресивна према нама који пош-
тено радимо и запошљавамо људе, наво-
ди Радосављевић.

Велики проблем представља и недос-
татак радне снаге. Колико год код нас 
постоји проблем незапослености, толи-
ко постоји проблем људи који не желе да 
раде. Андреја каже да његова фирма има 
отворене конкурсе за шиваче, често и за 
трговце, али да омладина неће да ради. 

– Људи су се одвикли од радних нави-
ка, не могу да проведу осам сати на рад-
ном месту, као што је то некад било нор-
мално. Некада су млади желели да завр-
ше школу, да се запосле, па да се удају и 
ожене, а данас више тога нема. Отишао 
сам у Текстилну школу у Нишу и разго-
варао са професорима да ми шаљу децу 
која завршавају школу. Они су се обра-
довали што постоји фирма која хоће да 
запосли њихове ученике. Чекао сам ме-
сец дана, не шаљу никог. Професори су 
били изненађени да нико неће да иде у 
текстилну фабрику. Мислили су да де-
ца једва чекају да се запосле, а она би ра-
дије да раде код Кинеза или на пијачној 
тезги. Није овде нека велика зарада, али 

посао није тежак, примања су редовна, 
постоји сигурност, може просечно да се 
живи, имају осигурање. Али, то за младе 
није стимулативно. Код нас се не пропа-
гира рад у производњи, већ естрада и рад 
у непроизводним делатностима, јада нам 
се овај текстилац.

Милан Момчиловић

Текстилна индустрија не 
може без људске руке

Радосављевић истиче да текстилна ин-
дустрија није толико аутоматизована као 
прехрамбена где машине раде све и где 
је потребно тек неколико радника да их 
опслужују. Текстилној индустрији је, ипак, 
потребна људска рука, потребни су кроја-
чи, шивачи, везионичари, дизајнери. То је, 
сматра он, добро, јер омогућава великом 
броју људи да дођу до посла. У текстилној 
индустрији зараде нису велике, али се за-
рада остварује у маси, кроз велику коли-
чину произведене и продате робе. Пошто 
млади не желе да раде у овој области, рад-
на снага у области текстила је све старија.

Ова дечја конфекција има око сто запосленихПроизводне хале на 1.200 квадратних метара и савремене машине

Квалитетни и лепо дизајнирани дечји модели и одећа за тинејџере имају купце у Србији и региону
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ИНЖЕЊЕРКА ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПОКРЕНУЛА ПОСАО У ЕКОЛОШКИ ЧИСТОЈ СРЕДИНИ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ

Немци воле пекмез од шљива
У породичној фирми „Натурал фуд“ 
одлучили су се за ручну производњу 
и прераду воћа и поврћа, а власница 
Сузана Вељовић проглашена је за 
најбољу предузетницу на Данима 
шљиве 2015. у Блацу  

Ко зна какав би био професионални 
пут инжењерке прехрамбене техноло-
гије Сузане Вељовић из блачког села Су-
ваја, да у пролеће 2009. године није оста-
ла без посла. Радила је у фирми „Агро-
економик“, а потом у једној хладњачи, 
али је криза учинила своје и она се об-
рела на тржишту рада. Већ у октобру те 
године регистровала је занатску радњу 
за прераду воћа и поврћа „Натурал фуд“ 
(„Natural food”). На конкурсу Национал-
не службе запошљавања добила је почет-
них 130.000 динара и тако кренула, бази-
рајући своју производњу на традицији и 
укусима блачког краја. Потом је оства-
рила добру сарадњу са нишком органи-
зацијом ЕНЕКА и добила помоћ преко 
програма „Покрени се за посао“. ЕНЕКА 
јој је помогла и да у оквиру подршке жен-
ском предузетништву добије 4.000 евра 
од Европске банке за обнову и развој.

– То ми је много значило. Сваке годи-
не добијала сам „ветар у леђа“, јер без по-
моћи не бих успела. Сигурно не бих могла 

да обезбедим сајт и интернет продавницу, 
јер то много кошта, а то ми је финансирала 
Европска банка за обнову и развој, у односу 
65 одсто они, 35 одсто ја. „Натурал фуд“ је 
самостална занатска радња за производњу 
и прераду воћа и поврћа. Око 60 одсто си-
ровина обезбеђујем са својих плантажа на 
породичном имању. Имамо шљиву, вишњу, 
аронију, засаде дрена и боровнице који су, 
додуше, затајили, па на јесен планирамо 
обнову. Ове године набрали смо две тоне 
ароније. Има много посла, али ми помажу 
син Стефан и кћерка Сања. Он је завршио 
пољопривреду и стекао диплому инжење-
ра воћарства и виноградарства. Њему сам 
поверила логистику, довози репромате-
ријал и одвози готове производе. Сања је 
студент четврте године географије, она во-
ди администрацију и шаље пакете са ро-
бом, прича за Економетар Сузана.

Напомиње да има много посла и на 
плантажама и у самој радњи и да анга-
жује сезонске раднике. Тренутно у про-
изводњи раде четири жене које праве 
пекмез од шљива без шећера, један од 
најтраженијих производа ове фирме. Од 
прошле године купују га и Немци, а дру-
га тура пут те земље кренуће ових дана. 
Немци купују девет њених производа. 
Поред пекмеза од шљива, допало им се 
слатко од шљива са орасима, сок од аро-
није, парадајз сок са босиљком.

– Традиција и укуси овога краја су мо-
то наше мале породичне фирме. Пре све-

га производња, јер је покренута у еколош-
ко чистој средини каква је општина Бла-
це. Домаћу сировину ручно беремо и пре-
тачемо у традиционалан укус својствен 
овом подручју. Све припремамо у до-
маћем амбијенту, по старим рецептурама, 
искључиво од свежег воћа и поврћа, без 
додатка конзерванса, арома и вештачких 
боја. Домаћи пекмез од шљива без шећера 
од блачке шљиве први је у палети наших 
производа. Припрема креће од праћења 
шљива у шљивицима до одређене фазе 
технолошке зрелости, која је предуслов за 
добијање квалитетног и здравог произво-
да. Ово је мануфактурна производња. Она 
се разликује од индустријске јер, нити же-

Палета производа

Дућан домаће хране „Натурал фуда“ 
пун је разноврсне и здраве хране: домаћа 
слатка од шљиве са орасима, од шумских 
купина, шумских јагода, шумске боровни-
це, воћни сирупи и матични сокови од бо-
ровнице, ароније, вишње, малине, шумс-
ке купине, дрењина, домаћи џемови и 
пекмези од шљива, кајсија, шипака, дуње, 
виноградарске брескве и јабука, домаћи 
ајвар благи, љути, цепкани, парадајз сок 
са босиљком, паприка са медом, корни-
шони – укупно 35 природних производа 
изузетног квалитета. Посебно је интере-
сантан ајвар с медом и сок од парадајза с 
босиљком, а у занимљиве продукте треба 
поменути сирупе од дрењина и шипака од 
којих се брзо и лако прави џем.

„Натурал фуд“ производи из домаће мануфактуре: слатка, џемови, сокови

Сузана има добру сарадњу са ЕНЕКА 
програмом „Покрени се за посао“



39Мали бизнис

лимо, нити можемо да радимо милион-
ске јединице. Индустријска производња 
није моја идеја. Моја идеја је ручна про-
изводња по домаћим рецептурама. Тако је 
много теже и много скупље, али је произ-
вод много квалитетнији. И ми се држимо 
тога. Није тачно да не можемо да изађемо 
у сусрет купцима зато што не производи-
мо индустријски. Битан је правовремени 
договор и добра организација, размишља 
ова пословна жена, која је на недавној ма-
нифестацији „Дани шљиве“ у Блацу прог-
лашена за најбољу предузетницу у обла-
сти пољопривреде у 2015. години.

Реч је само о још једном признању за 
њу и њену квалитетну производњу, јер је 
са бројних сајмова донела велики број ди-
плома, захвалница и награда. Њене про-
изводе видели су и пробали посетиоци 
сајма етно хране и пића у Београду, сајма 
туризма у главном граду, сајма зимнице у 
Коцељеву, неколико етно сајмова у Нишу.

Њене производе купује петнаестак 
синдикалних организација из целе Ср-
бије – Бора, Мајданпека, Београда, Соко-
бање, Ниша. Сваке године, каже, допише 
по два-три нова синдиката која обезбеђују 
зимницу од „Натурал фуда“. Најављује да 

ће идуће године ова фирма бити једина у 
овом делу Србије која ће имати производе 
од органски произведених сировина. На 
крају, додаје да се много ради, да су ула-
гања велика, али да не изостају ни финан-
сијски резултати, а за њу је, каже, највећи 
добитак то што су јој деца запослена.

„Боље је да раде у својој фирми, него 
код неког другог. То је мој мото, надам се 
да не грешим“, каже Сузана Вељовић.

Милан Момчиловић

Заштита географског порекла

Блаце има здраво и природно окружење 
погодно за производњу органске хране. Посеб-
но је познато по производњи шљиве. По речи-
ма Сузане Вељовић, број стабала се из године у 
годину повећава, тако да тренутно на подручју 
општине има два и по милиона стабала шљива. 

– Моја идеја је да се то географски зашти-
ти и да имамо свој пекмез. Видећемо коли-
ко ће општина да помогне у томе. Водећи 
смо произвођач свих производа од шљиве 
у Србији. Имамо очувану животну среди-
ну, храну која се производи на органски на-
чин и развијено воћарство, истиче Сузана. 

Сузана Вељовић на својој плантажи
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БЕТОНСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА КУЋУ И ДВОРИШТА

Тежак физички рад за лепе предмете
Аранђеловчанин Далибор Радовић је још у гимназијским данима одлучио којим ће се бизнисом бавити. 

Поред магистралног пута Топола – 
Младеновац у селу Крћевац, пре девет 
година почела је да ради фирма „Капа“, 
чији је власник Далибор Радовић (39) из 
Аранђеловца. Знатижељним возачима и 
путницима намерницима пружа се сва-
кодневно прилика да на лицу места раз-
гледају широк асортиман од преко стоти-
ну производа за куће и дворишта, израђе-
них од бетона.

– Завршио сам аранђеловачку гим-
назију и уписао се на Вишу технолошку 
школу за неметале. Положио сам неко-
лико испита, али нисам стигао до дипло-
ме, прича Далибор за Економетар. Још као 
младић помагао сам оцу који је радио у 
складишту грађевинског материјала. Тада 
сам размишљао како што пре доћи до вла-
ститог хлеба. У стоваришту пажњу су ми 
привлачили производи које сада радимо 
и у породичној фирми, истиче Далибор.

Неколико година он је уз помоћ оца, 
мајке Данке и супруге Јасне, израђи-
вао производе од бетона у погону поред 
куће. Како се посао развијао, радни прос-
тор био је све тешњи:

– По повољној цени купио сам већи 
плац у Крћевцу. Саградио сам производ-
ну халу, купио калупе и другу савремену 
опрему, што ме коштало десет милиона 
динара. Ја и четири запослена радника 
производимо разне врсте плочица, кана-
лића, ивичњака, различите „капе“ за ди-
мњаке, чесме, жардињере, фонтане, ро-
штиље, украсне вртне вазе и друге произ-
воде за кућу и дворишта, објашњава наш 
саговорник.

За своје производе Далибор користи 
најквалитетнији песак са Мораве, спе-

цијални цемент цементаре из Беочина и 
адитиве који повећавају чистоћу и отпор-
ност на влагу и ниске температуре.

Квалитету производа поклањамо изу-
зетну пажњу. Само тако можемо опстати 
на тржишту у временима економске кри-
зе, која погађа нашу, али и друге земље 
света. Наравно, морамо пратити све ино-
вације у земљи и иностранству из наше 
бранше. Наше производе, а њих је пре-
ко стотину, углавном пласирамо у градо-
ве централне Шумадије. Истина, долазе 
нам власници стоваришта и из Војводи-
не али и других удаљених градова. Из-
возимо производе у Македонију, Црну 
Гору и Румунију, што нам даје снагу да 
проналазимо нова тржишта. Рад с бето-
ном није лак. Изискује тежак физички 
рад. Годишње радимо седам месеци, ко-
лико трају лепи дани и грађевинска се-

зона. Бетон не трпи хладно време, нагла-
шава Радовић.

Власник ове фирме до сада није узимао 
кредите од државе и банака. Држи се ста-
ре изреке „Дуг је зао друг“.

– Да би се напредовало, ширио асорти-
ман и тржиште, потребне су инвестиције. 
На жалост, камате банака су превисоке, а 
државне субвенције за предузетнике све 
мање. Страни власници фирми у Србији 
за сваког запосленог радника добијали су 
од државе и по 10.000 евра! Где би нам био 
крај када бисмо ми добијали пола тог из-
носа, пита се Далибор, уз констатацију 
да се уз љубав, труд и изузетно залагање 
свих запослених ипак може остварити 
добит и обезбедити сигурна егзистенција.

Бора Његован

Његови производи од бетона, осим у централној Шумадији, могу се купити и у Македонији, Црној Гори и Румунији

Приступачне цене 

У беспарици која влада, купцима су вр-
ло важне и цене производа.

– Преко ноћи нико од власника фир-
ми се не може обогатити. Треба увек има-
ти поштен однос према купцима. За наш 
труд, уложен у производ, имамо присту-
пачне цене. Тако, цена чесми је од 4.000 
до 12.000 динара, роштиља од 15.000 до 
30.000, а “капе“ за димњаке коштају од 800 
до 2.300 динара, истиче Далибор.

Шанса за воћарство

Недалеко од погона фирме, Далибор 
је купио 1,68 хектара земљишта и засадио 
330 садница кајсија и 270 садница шљива.

– Идуће године очекујемо први род. 
Воћке сам набавио и засадио уз помоћ 
стручњака. И од овог посла сигурно се мо-
же добро живети. Добро је што се у Шу-
мадији подижу све веће плантаже воћња-
ка, а ничу и нове сушаре. Када сам поди-
зао воћњак мислио сам и о будућности де-
це, сина Драгана (13) и ћерке Теодоре (10). 
Ако им буде тежак рад с бетоном, ето им 
посла у воћњаку, са осмехом вели Дали-
бор Радовић.

Далибор Радовић

Радници фирме „Капа“  
на свакодневним пословима

Широк асортиман: Производи од бетона  
за куће и дворишта



ОГЛАС
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МИРКО ВЛЧЕК ИЗ ПИВНИЦА БЛИЗУ БАЧКЕ ПАЛАНКЕ, У 25. ГОДИНИ ПОСТАО ВЕЛИКИ ПРОИЗВОЂАЧ ЗДРАВЕ ХРАНЕ

Органска производња 
освојила агроинжењера 
Кренуо сам са баштом од 33 ара, а данас је она проширена на пет хектара. У почетку, циљ ми је био да се 
упознам са органском производњом. Почео сам да експериментишем и штошта сам научио. Наше удружење је 
организовало прву органску пијацу, тржиште се шири а све је популарнија продаја преко интернета

Дипломирани инжењер агрономије 
Мирко Влчек, из Пивница близу Бачке 
Паланке, добро је познат љубитељима ор-
гански произведеног воћа и поврћа скоро 
из целе Србије. Сваке седмице на специја-
лизованим пијацама у Београду, Новом 
Саду и Бачкој Паланци продаје поврће 
својим сталним муштеријама. А онима 
који су робу наручили путем интернета, 
доставља је на кућну адресу.

Навикли смо да млади људи који стек-
ну факултетску диплому очекују канце-
ларијски посао или размишљају да „пале 
у иностранство“. Производним послови-
ма који укључују и стајање за тезгом баве 
се само ако немају другу опцију за зараду. 
Али, прича инжењера Влчека је другачија. 
Одбио је понуђени посао пре око три го-
дине. Али се јавио на конкурс који је рас-
писала компанија „Филип Морис“ за нај-
бољу бизнис идеју. Победио је и на поклон 
добио пластеник. То му је омогућило да 
његово регистровано газдинство почне да 
напредује и производња постане профита-
билна. Данас је на мастер студијама агро-
економије на Пољопривредном факултету 
у Новом Саду. Са својим професорима са-
рађује као произвођач, а такође и са коле-
гама са Института за ратарство и повртар-
ство. О томе како је одлучио 2011. године 
да крене у свој бизнис овај двадесетпето-
годишњак каже:

– Увек сам маштао о сопственом биз-
нису и још као млађи гледао шта и како 
може да се унапреди на породичном газ-
динству. Сматрам да човек има мање мо-
тива за посао ако ради за другог. Мислим 
да сам ја много мотивисанији и да ми све 
што треба да се ради пада мање тешко не-
го запосленима.

Мирку није било тешко да уплови у аг-
робизнис јер је одрастао у Пивницама. Та-
та, који је радио као тракториста у локал-
ној задрузи, и мама кројачица, увек су се уз-
гред бавили пољопривредом. У Пивницама 
данас постоји и ради Удружење за сеоски 
туризам и локални рурални развој. Они се, 
поред осталог, баве промоцијом органске 
производње. Зато Мирко није једини који 
се одлучио за овај вид производње.

– Кренуо сам са баштом од 33 ара. Да-
нас је она проширена на пет хектара. У 
почетку, циљ ми је био да се упознам са 
органском производњом. Почео сам да 
експериментишем и то ми је помогло да 
штошта научим. Наше удружење је орга-
низовало прву органску пијацу. После се 

тржиште ширило баш као и производња. 
Већина потрошача зна да је то храна про-
изведена без хемијских средстава. О то-
ме како производња функционише Вл-
чек каже:

– Приноси који се добијају у органској 
производњи могу да подбаце али и да бу-
ду знатно бољи него у конвенционалној 
пољопривреди. Суштина ове производње 
је да се успостави одговарајући природ-
ни систем на парцели. Онда је она мно-
го боља и исплативија од конвенционал-
не. Микроорганизми могу да раде за вас 
и да производе ђубриво.

О томе како се у повртњаку сналази 
без пестицида, хербицида и вештачких 
ђубрива, Мирко Влчек каже да стајско 
ђубриво замењује све „ вештаке“. Азот-
на ђубрива замењује коприва. Ферменти-
сана коприва садржи седам одсто азота:

– Тако распоређена по парцели служи 
за прехрану биља и додаје азот у кризним 
моментима и јача биљке. Средства за 
заштиту биља дублира бели лук. На 700 
грама лука дода се седам литара кипуће 

Дуг пут до сертификата

– Треба доста тога урадити код сер-
тификовања. Воду коју користите мора-
те однети у Институт за јавно здравље у 
Новом Саду да је проконтролишу, па тре-
ба да имате потврду о томе где сте наба-
вили семенску робу а где хумус. Мора-
мо да водимо дневник производње, када 
смо шта сејали и где, који су били прино-
си, где смо робу пласирали. Треба да при-
ложимо и откупне листе за веће испору-
ке. Али, када све испоштујемо, на серти-
фикат и даље чекамо и по неколико месе-
ци – прича Мирко Влчек.

Мирко Влчек са здравим производима са свог имања
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воде. То онда одстоји 36 сати и тек он-
да је спремно за употребу. Ту је и невен 
чији цветни појас привлачи инсекте пре-
даторе својим мирисом. Они се ту гнез-
де а хране се лисним вашима које тако 
уништавају. Исту улогу има и биљка ко-
морач. У органској производњи за кром-
пир се користи уље биљке ним из Индије. 
То је препарат који је углавном у употре-
би за негу коже у козметичкој индустрији 
али је истовремено и одличан инсекти-
цид. Против штеточина користимо и ду-
ван који их својим јаким мирисом одбија 

– објашњава Влчек.
О томе колико је органска производња 

профитабилна, Влчек каже да је то као и 
сваки други бизнис – колико труда и ра-
да уложите толико и зарадите. У послу ми 
помажу мама и тата. Ту су још и два дру-
га која се баве истим послом. 

– Нисмо у класичном ортаклуку али 
нађемо се један другом. Рецимо, када 

треба испоручити већу количину робе 
удружимо се да бисмо то реализовали. 
Од прошле зиме развијам продају пу-
тем интернета и веома сам задовољан – 
каже Мирко и објашњава како то функ-
ционише. Заинтересовани купци оста-
ве своју адресу, а он им пошаље пону-
ду и ценовник. Купци наруче то мејлом 
и чекају испоруку. Мирко је сада у пре-
говорима са службом „Еко курира“, који 
у Новом Саду раде доставу на бицикли-
ма. Већ су имали искуства са курирским 
службама и испорукама када су слали 
паприку и парадајз купцу у Врање. Нај-
више потрошача је из околине Новог Са-
да. Начин продаје се шири, па ће уско-
ро органски бели лук из Пивница ку-
пци моћи да нађу на рафовима ланца 

„Универекспорт“. 
Међутим, за органску храну потребан 

је и сертификат. Сваки органски фар-
мер мора да преко сертификационе куће 
из Суботице ОЦС добије потврду да су 
производи које нуди стварно узгајани у 
складу са захтевима ове производње. Ка-
да ОЦС потврди да је све у реду, на др-
жавним органима је да издају сертификат. 
Мирко каже да се на тај “папир“ предуго 
чека. Он је све што треба урадио на вре-
ме, али својим муштеријама може да по-
каже само сертификат за прошлу годину. 
Овогодишњи чека још од марта.

О будућности овог посла Мирко ка-
же да жели да развија интернет продају 
јер се и овде код нас показала јако добро. 
Најразвијенија је у Русији и Енглеској па 
би желео да се више упозна са њиховим 
искуствима. 

Мирко је задовољан зарадом. Прве го-
дине се биланс кретао око позитивне ну-
ле. У другој години рада му је знатно по-
могло што је добио пластеник, као награ-

ду од компаније „Филип Морис“. Није 
рачунао колико је тога уложио до сада у 
производњу. На почетку је, каже, скоро 
све стипендије које је добијао као студент 
улагао у производњу. Ту је уложио и но-
вац који је након саобраћајне несреће до-
био од осигуравајуће куће. То му је омо-
гућило да већ на почетку купи и монти-
ра заливни систем. А савет за оне који тек 
крећу?

– За почетак, довољна је мала башта. То 
не тражи пуно улагања. Ко се ту снађе мо-
же даље да развија газдинство. Неће би-
ти лако. Још се сећам да сам првих годи-
на робу довозио у корпама и аутобусом 
на пијацу. Али, треба бити стрпљив и 
постепено развијати производњу – пору-
чује Мирко Влчек, данас задовољан про-
извођач органске хране. 

Д. Вујошевић 

Бубамара – важан предатор

Један од пожељних предатора је буба-
мара. Она дневно поједе по 300 лисних ва-
ши. Ако имате у башти бубамару онда ће-
те имати лисних ваши само толико коли-
ко је потребно да се успостави природна 
равнотежа. Баш то је и суштина еколошке 
и органске производње – да штеточине не 
угрожавају систем.

Пољопривредни производи узгајани 
на овај начин су скупљи од произведених 
на конвенционалан начин. Мирко је на-
правио анализу и израчунао да је за кон-
венционалну заштиту на парцели од јед-
ног хектара, засејаној кромпиром, потреб-
но издвојити бар 300 евра. За заштиту коју 
Влчек користи довољно је 120 евра.

Шаргарепа може бити велика, здрава и –  
без хемијских заштитних средстава

Миркови пластеници у којима гаји поврће без пестицида
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САВРЕМЕНА ФАРМА НА ТРАВНОМ ПРЕСЛАПУ, НЕДАЛЕКО ОД ЦРНЕ ТРАВЕ 

Здрави млечни производи 
са падина Чемерника
Срђан Станисављевић је најпре обновио потпуно запуштену фарму, уложио два милиона евра а онда створио 
бренд млечних производа „Вилин Луг“ које пласира на руско, али и на тржиште многих европских земаља

Ретко се догоди да дечачки сан поста-
не јава. То задовољство и срећу имао је 
Срђан Станисављевић, родом из Пре-
дејана са падина Чемерника и власин-
ске висоравни, успешан пословни човек 
који већ више од две деценије са успехом 
послује у Русији. У разговору за Економе-
тар Станисављевић каже да је као дечак 
на пашњацима око села гледао стада ка-
ко се беле и размишљао – колико то мле-
ка, сира, вуне и пара има власник тих ова-
ца, коза и крава. А они су имали тек не-
колико крава које је он терао на испашу. 

Та слика му се урезала у сећање и када 
је сазнао да је некадашња фарма лесковач-
ког „Месокомбината“ запуштена, одлучио 
је да капитал који је стекао у Русији, ба-
већи се грађевинарством, инвестира у ову 
фарму на Травном Преслапу, недалеко од 
Црне Траве. Захваљујући стручном тиму 
сарадника, предузимљивим младим љу-
дима из компаније „Шурик инвест“ д.о.о. 
из Лесковца, после вишегодишњих напо-
ра, Срђан је учинио да се поново забеле 
падине Чемерника стадом од преко 1.200 
оваца које пасу заједно са 500 коза и 70 
млечних крава и још око 2.500 кока но-
сиља. Изградио је најсавременију млека-
ру за прераду млека и производњу квали-
тетних млечних производа, у којој днев-
но може да преради више од 5.000 литара 
млека. Сви производи, каже Станисавље-
вић, након потребног „одлежавања“ од-
мах путују до купаца у Русију и неколи-

Нова улагања

„Жеља да уложим у родни 
крај била ми је водиља и сигу-
ран сам да ће фарма коју сам 
купио тек заблистати правим 
сјајем“, каже Срђан Станиса-
вљевић. Он је у фарму инвести-
рао око два милиона евра и тре-
нутно запошљава 30 радника, а 
планира се даљи развој фарме 
и повећање броја запослених. 

„Сада је све много лакше, јер су 
се људи уверили да су моје на-
мере искрене и дугорочне. Иа-
ко посао у грађевинарству у 
Русији није као што је некада 
био, ни од њега нећу одуста-
ти, већ ћу паралелно развија-
ти оба бизниса, али у напредак 
и просперитет органске произ-
водње хране дубоко верујем“, 
прича Срђан.

Срђан Станисављевић

Властимир ПетровићБобан Митић Најсавременији објекти са фарме на падинама Чемерника
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ко европских земаља. Јер, додаје овај ус-
пешан пословни човек, за квалитетним, 
органским производима потражња је ве-
лика. Добро је проценио да производња 
здраве хране има перспективу.

„Обновљени су, дограђени и осавре-
мењени скоро сви објекти у које је уложе-
но око два милиона евра“, каже Станиса-
вљевић, док Бобан Митић, директор фар-

ме, додаје да настоје да заокруже процес 
производње. Јер, у најсавременијој млека-
ри производе квалитетне органик млечне 
производе и то овчији, козји, крављи сир, 
качкаваљ а имају и други кисело-слатки 
програм. 

– Ово је сто одсто здрава храна, јер се 
стока храни на отвореном простору, на 
надморској висини од 1.400 до 1.500 мета-
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ра где се тера на испашу, док је фарма на 
висини од 1.360 метара. Када у оборе усе-
лимо квалитетну врсту свиња, комплети-
раћемо фарму и производити квалитет-
но месо и месне производе за страно тр-
жиште, за шта већ сада влада велико инте-
ресовање. Морам рећи да је планова много. 
Почињемо изградњу етно села. Рурални 
туризам је у експанзији, а то је прилика да 
пласирамо домаће, органик производе. У 
прилог нам иде и близина Власинског је-
зера које је удаљено једва десетак киломе-
тара. Још нешто, како број грла расте по-
већавају нам се трошкови за електричну 
енергију, па намеравамо да већ наредне го-
дине поставимо соларне панеле, каже Ми-
тић и додаје да је власинска висораван по-
зната по „ружи ветрова“ па се размишља о 
коришћењу ове врсте енергије. 

У општини Црна Трава највеће бо-
гатство су ваздух, вода, земља и шуме и 
штета је да се та нетакнута природа не 
користи и да се са њом и од ње не жи-
ви. Управник фарме на Травном Пресла-
пу Властимир Петровић одлично познаје 
сточарство, производњу меса и млечних 
производа, као и овдашње пашњаке. За-

то каже да се „поново родио“ од када је 
2013. године „Шурик инвест“ д.о.о. преу-
зео фарму од некада друштвеног преду-
зећа „Месокомбинат“.

– Урађено је све по највишим светским 
стандардима. Од објеката за смештај, бо-
равак, прилазних путева, пратећих обје-
ката, припреме хране до објекта за прера-
ду млека и производњу млечних произ-
вода. Имамо најквалитетнију мужу сто-
ке. Млеко иде директно у лактофризе, а 
потом у погон за прераду. Међутим, ума-
тичење и проширење стада са врсним ра-
сама ишло би још брже да нема пробле-
ма са радном снагом. Петровић каже да 
се већина Црнотраваца понаша по оној 
народној „дражи динар у хладу, него да 
заради 1.000 на ливаду“. Зато на фарми 

„Шурик инвест“ већ имају проблема са 

пастирима, јер нико неће овим послом 
да се бави и поред обезбеђеног смештаја, 
хране и добре зараде. 

Зоран Златковић, бивши рудар из Мед-
веђе, дошао је да ради као пастир и каже 
да је задовољан:

– Ово сам као дечак радио у родној 
Медвеђи на падинама Радан планине. Са-
да зарађујем и могу да издржавам поро-
дицу, каже Златковић.

У „Шурик инвесту“ кажу да на овоме 
неће стати, јер планирају проширење ка-
пацитета и заокруживање процеса произ-
водње органик хране за светско и домаће 
тржиште. Тако ће ускоро, отварањем нај-
савременије кланице, са овог подручја на 
тржиште стићи органски производи од 
квалитетног планинског меса.

Александар Давинић

Помоћ државе за останак

А да би фарма расла и развијала се, по-
требна јој је помоћ коју је, приликом не-
давне посете, обећао премијер Алексан-
дар Вучић. Осим на субвенције, Стани-
сављевић може да рачуна и на подрш-
ку Фонда за развој. Мала и неразвијена 
општина Црна Трава успела је да асфал-
тира око километар и по пута до Травног 
Преслапа и да у то уложи 24 милиона ди-
нара. Јер, улагање у ову средину ће омо-
гућити развој целог краја.

Робна марка „Вилин Луг“

Производи са фарме носе име „Ви-
лин Луг” што је стари назив за Црну Тра-
ву. Овде се животиње током летњих ме-
сеци хране на пашњацима који су бога-
ти разноврсном флором и где чак једну 
трећину испаше чине лековите биљке. На 
фарми кажу да ароматична трава, богата 
калцијумом, минералима и витаминима, 
даје изузетну финоћу, квалитет и специ-
фичан укус овим сиревима, качкаваљима 
и другим млечним производима. Посебан 
квалитет имају јаја са ове фарме, а слич-
но је и са месом чија прерада треба уско-
ро да крене.

На фарми „Шурик инвест“ има око 1.200 оваца и 500 коза,  
уз 70 млечних крава и око 2.500 кока носиља

Јединственог квалитета: Сиреви и млечни производи „Вилин Луг“
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ше како ће се мерити напредовање према 
циљевима. Менаџери за праћење и оцењи-
вање резултата користе прорачуне, распо-
реде и маркетиншке метрике. Код прорачу-
на могу да упоређују планиране са ствар-
ним трошковима неког одређеног раздобља. 
Распореди менаџменту омогућавају увид у 
то када је требало да задаци буду завршени, 
а када су стварно завршени. Маркетинш-
ке метрике прате стварне резултате марке-
тиншких програма да би се видело креће ли 
се предузеће ка зацртаним циљевима.

(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 (5)

Маркетиншки планови 
Маркетиншки планови документују како ће се стратешки циљеви 
организације постићи путем специфичних маркетиншких стратегија и 
тактика, уз клијента као почетну тачку

Маркетиншки план неопходан је сваком 
предузећу, бренду или производу, јер пру-
жа смер и фокус развоја. Уз детаљан план 
свако предузеће боље је припремљено за 
лансирање новог производа или побољ-
шање продаје постојећих производа. Мар-
кетиншки план мањег је обима од посло-
вног плана који пружа широк спектар ми-
сије циљева, стратегије и распоред ресур-
са организације. Маркетиншки планови 
документују како ће се стратешки циљеви 
организације постићи путем специфич-
них маркетиншких стратегија и тактика, 
уз клијента као почетну тачку. Повезан је 
са плановима осталих одељења у организа-
цији. Рецимо да се по маркетиншком пла-
ну годишње треба продати 200.000 комада 
неког производа, одељење производње мо-
ра се убрзати, како би успело да произве-
де толико комада, одељење финансија мо-
ра имати доступна средства за покривање 
трошкова, кадровска служба мора да бу-
де спремна за запошљавање и тренирање 
особља. Без одговарајућег нивоа организа-
ционе подршке и ресурса ни један марке-
тиншки план не може успети. Мања преду-
зећа могу да стварају краће и неформалније 
маркетиншке планове, док су корпорација-
ма углавном потребни врло структурисани 
маркетиншки планови. Како би имплемен-
тација била успешна, сваки део плана мора 

се детаљно описати. Понекад ће предузеће 
свој маркетиншки план објавити на својој 
интерној web страни, што менаџерима и за-
посленима који раде на различитим лока-
цијама омогућава да проуче одређене де-
лове и сарађују на додацима и променама. 

Да би развили иновативне производе, 
успешне стратегије и едукацијске програ-
ме, маркетиншким стручњацима су по-
требне ажурне информације о окружењу, 
конкуренцији и тржишним сегментима 
које треба снабдети. Често је анализа ин-
терних података почетна тачка за проце-
ну тренутне маркетиншке ситуације, које 
надопуњују маркетиншка истраживања 
која покривају цело тржиште, конкурен-
цију, кључне претње и прилике. Марке-
тиншка истраживања омогућавају мар-
кетиншким стручњацима да издиферен-
цирају подручја која треба унапредити и 
да сазнају више о захтевима, очекивањи-
ма, перцепцији, задовољству и лојалности 
клијената. То дубље разумевање даје темељ 
за изградњу конкурентне предности путем 
сегментације, избора циљних тржишта и 
позиционирања, који су резултат добре 
обавештености. Маркетиншки план тре-
ба да пружи оквирне смернице која марке-
тиншка истраживања треба реализовати и 
како ће се применити њихови резултати. 

Већина предузећа ствара годишње 
маркетиншке планове, иако неки пла-
нови покривају и дуже периоде. Марке-
тиншки стручњаци почињу планира-
ти доста раније пре датума имплемента-
ције како би оставили довољно времена 
за маркетиншка истраживања, анализе, 
ревизије, управљања и координацију из-
међу одељења. Тада, након почетка сва-
ког маркетиншког плана, маркетиншки 
стручњаци надгледају резултате, истра-
жују одступања од предвиђених резул-
тата и предузимају корективне кораке 
ако су они потребни. Неки маркетинш-
ки стручњаци дизајнирају и планове за 
имплементацију, за сваки случај. Због не-
избежних и понекад непредвидивих про-
мена околине, маркетиншки стручњаци 
стално морају да буду спремни да ажури-
рају и прилагоде маркетиншке планове.

За добру имплементацију и контролу, 
маркетиншки план би морао да дефини-

Унутрашњи и спољни односи 

Иако маркетиншки план приказује и ка-
ко ће предузеће успоставити и одржати 
профитабилан однос са клијентима, он та-
кође утиче на унутрашње и спољне односе 
компаније. Као прво, он утиче на начине на 
који маркетиншко особље сарађује и међу-
собно и са другим одељењима, како би пру-
жили вредност и задовољили клијенте. Као 
друго, он утиче на начин на који предузеће 
сарађује са добављачима, дистрибутерима 
и стратешким партнерима како би постигли 
циљеве плана. И као треће, он утиче на од-
нос предузећа и институција, укључујући и 
владина регулаторна тела, медије и цело-
купну заједницу. Сви ти односи важни су за 
успех организације и морају се узети у об-
зир приликом израде маркетиншког плана. 
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Дванаести Међународни сајам зашти-
те животне средине и природних ресур-
са – EcoFair, који ће бити одржан од 14 
до 16. октобра посвећен је системима и 
механизмима заштите животне средине, 
са посебним акцентом на „зелену еконо-
мију“, индустрију рециклаже, обновљи-
ве изворе енергије и управљање отпа-
дом. По програму, перформансама, угле-
ду и едукативно-стручном садржају ово 
је највећa и најрепрезентативнија мани-
фестација у Југоисточној Европи. Сајам 
енергетике EcoFair, који ће се на Бео-
градском сајму одржати са пословним и 
едукативним мотом Нова енергија, тре-
ба да потврди одржив напредак људске 
цивилизације.

Мисија EcoFaira је да подстакне развој 
еколошке заштите и рециклаже у при-
вреди, појача едукативни, медијски и 
утицај у цивилном сектору. Овогодишњи 

пратећи програм сајма обилује темама о 
заштити природне средине, климатским 
променама, третману отпада, рецикла-
жи. На сајму ће бити организоване дис-
кусије о томе где је Србија данас у им-
плементацији европских програма у об-
ласти „зелене економије”. Ова област ће 
се промовисати не као трошак, него као 

шанса за улагање и могућност за изла-
зак из кризе. Промовисаће се и потреба 
да се формира својеврсна берза еколош-
ких услуга (секундарних сировина, от-
пада и друго).

EcoFair ће обиловати темама о саз-
нањима у областима еколошке интегра-
ције и регионалног развоја, управљања 
отпадом, трговини отпадом и секун-
дарним сировинама, употреби отпада у 
енергетске сврхе, економији у региону и 
другим темама.

Сајам заштите животне средине и 
природних ресурса у складу са трендо-
вима и проблематиком енергетског сек-
тора и сектора животне средине и при-
родних ресурса Србије заузима лидерско 
место међу сајамским манифестацијама.

ОД 14 -16. ОКТОБРА МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА

Нова енергија на Београдском сајму 
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