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ТРАНЗИЦИЈА

Следећи број Економетра 
излази 8. децембра 2015.

Грчке поуке за Србију
Пише: Данијел Цвјетићанин, Универзитет Сингидунум

Ликовање домаћих аналитичара над 
сломом економског програма грчке Си-
ризе праћено је нескривеним претњама 
свакоме ко је склон да подржи Варуфаки-
сове идеје о праведнијем и бољем решењу 
дужничке кризе. Тријумф силе над разу-
мом, ипак, није потпун, пошто је и евро-
атлантским корпоративним олигарсима, 
а можда и њиховим обожаваоцима у Ср-
бији, постало јасно да део грчког дуга мо-
ра бити отписан, као и да је проблем банк-
рота само одложен. Он ће се јавити поно-
во, у тежем облику, пошто нико није успео 
да сагледа реалне изворе из којих би Гр-
чка могла да отплати нагомилане дугове.

Изненадило ме је што је, код нас, вео-
ма мали број аналитичара покушао да из-
вуче поуке из грчког случаја – за Србију. 

Прва поука односи се на оно што сви 
знају – дуг је зао друг – али се, са врхо-
ва власти, ова истина упорно занемари-
вала. То значи да се треба задуживати „са 
мером“, а ту меру одређује способност да 
се дуг на време сервисира и врати. Кредит 
се не може сматрати „повољним“ ако се 
не види могућност да буде сервисиран и 
враћен на време, без обзира на то колико је 
каматна стопа ниска, или чак блиска нули.

О опасности задуживања и економ-
ском насиљу светских финансијских кор-
порација говори се и пише већ година-
ма (види нпр.http://www.geopolitika.rs/
index.php/sr/intervju/102-bio-sam-placeni-
ekonomski-ubica), али изгледа да је веома 
мали број влада угрожених земаља успео 
да извуче одговарајуће поуке, а ово важи 
и за све владе Србије. 

Ипак, најгласнија поука односи се на 
коначно обелодањену истину да постоје 
бар „две Европе“. Централне силе европ-
ске осовине оштро су се оградиле од „пе-

риферије“, недвосмислено стављајући 
земљама „периферије“ до знања да су им 
далеко ближи интереси Вол Стрита од 
интереса европских земаља. А Империја 
шаље јасне сигнале да је дужност земаља 

„периферије“ да своје економске интересе 
(ваљда и ресурсе) потпуно подреде инте-
ресима „централних сила“ – и Вол Стрита. 

Да ли ови сигнали довољно јасно 
убеђују Србију и друге земље периферије, 
да никада не пожеле да се придруже ЕУ? 

Грчки „случај“ нас је научио да немач-
ке банке ни једног јединог тренутка не би 
оклевале да Грчку избаце из еврозоне, што 
би, природно, изазвало у Грчкој „јуриш на 
банке“ и слом финансијског система. Сва-
ки власник депозита пожурио би да из бан-
ке повуче свој улог у еврима, а нема бан-
карског система који би такав „јуриш“ мо-
гао да издржи. Социјалне последице овако 
грандиозног слома није тешко предвидети. 
Вероватно би земља могла да заврши у фа-
шистичкој диктатури или у грађанском ра-
ту. То Ципрас и Сириза нису смели да до-
зволе и зато су од свог програма одустали. 
Прихваћен је програм Тројке – додатно за-
дуживање и дуготрајна економска агонија, 
са великом вероватноћом банкрота и сла-
башном надом да ће се кредитори, у неком 
будућем тренутку, „освестити“, тј. прихва-
тити неку верзију Сиризиног плана опора-
вка. Варуфакис, као ни многи економисти, 
није могао ни да сања да ће „цивилизована“ 
европска финансијска заједница претити 
онако зверским мерама освете.

Интересантно је, такође, на грчком при-
меру запазити како су једни користили кре-
дите, а други морају да мисле о враћању ду-
га. Једне су се владе задуживале у иностран-
ству, а нека будућа власт мораће да орга-
низује отплату кредита. Мислите о томе.

Одржана традиционална 
манифестација УПЖС 

„Цвет успеха за  
жену змаја 2015.“ 14
Зорица Селаковић,   

„Десерт“ из Чачка 
Програмери ће  
правити торте 16
Нишки креативци 
не брину за посао
Центар за заједничке 
подухвате 33

Како је рођење једне Заре 
покренуло нови бизнис 
Прве пелене од  
бамбуса у Србији 35
Ненад Божовић, генерални 
директор Линдстром Србија
Изнајмљивање и одржавање 
радне одеће и стаза 38

Модна колекција  
дизајнерке Драгице Гаврић
Романтично и 
традиционално 41

Кројачки салон „Тина“ 
из Зрењанина
За Папу марама,  
за младе венчаница 42

Међународна конференција 
„Жене у предузетништву“ 
Јача подршка  
женском бизнису 45

Котлер, Келер, Мартиновић: 
Управљање маркетингом
Улога маркeтиншких 
стручњака 46



 6 Мозаик

Радионице за развој 
предузетништва

Привредна комора Србије (ПКС) ће у са-
радњи са Министарством привреде, Ми-
нистарством финансија и Управом царина, 
уз подршку компаније DHL International 
Београд, од 13. октобра до 15. децембра у ре-
гионалним привредним коморама органи-
зовати едукативне радионице „Развој пре-
дузетништва, ефикасније пословање и ја-
чање конкурентности”, намењене малим и 
средњим привредним друштвима. На кон-
ференцији за новинаре, која је тим поводом 
организована 12. октобра, истакнуто је да 
се радионице организују са намером да се 
унапреди пословни амбијент, повећа кон-
курентност и ефикасност домаће привреде 
и пружи подршка предузетницима. 

„На радионицама ћемо презентова-
ти нови пакет услуга ПКС, који обухва-
та правну помоћ, финансијски консал-
тинг, подршку за излазак на инострана 
тржишта, као и помоћ у аплицирању за 
фондове и програме ЕУ. Представићемо 
и wеб портал Poslovanje.rs и Бизнис инфо 
сервис, који корисницима у року од 48 са-
ти обезбеђује информације за пословање”, 
рекао је Марко Чадеж, председник ПКС.

Управа царина је припремила брошу-
ру „Српска царина у сусрет привреди“, о 
олакшицама које су доступне малим и 
средњим предузећима. Предузетници ће 
брошуре моћи да добију на радионицама 
и у регионалним привредним коморама. 
Снежана Карановић, помоћник директора 
Управе царина у Сектору за царинске пос-
тупке и процедуре, рекла је да захваљујући 

уведеним поједностављењима царинских 
поступака привредници могу да повећају 
извоз, уштеде време, смање трошкове по-
словања и постану конкурентнији. 

Сарадња Bisnode и 
Dun&Bradstreet 

Компанија Bisnode је проширила стра-
тешко партнерство са највећим глобалним 
партнером компанијом Dun&Bradstreet 
(D&B) и од 13. октобра, поред Србије 
послују и на тржиштима Словеније, Хр-
ватске, Босне и Херцеговине, Македоније, 
Црне Горе, на територији Косова и Алба-
није. Bisnode Southern Market тржиште, 
који је у 2014. остварио око 12,3 мили-
она евра, од 1. јуна 2016. године продаваће 
D&B решења и глобалне платформе. D&B 
поседује највећу светску комерцијалну 
базу података и компанијама омогућава 
приступ информацијама, које су неопхо-
дне за одржавање сарадње са партнерима.

Захваљујући партнерству две компа-
није прошириће се понуда Bisnode, укљу-
чивањем глобалних решења и платформи 
које ће бити на располагању извозници-
ма, компанијама које послују на међуна-
родном тржишту или су им потребне ин-
формације о фирмама.

– Захваљујући удруживању и присту-
пу глобалној бази података клијенти ће 
моћи лако и сигурно да прошире посло-
вање, рекла је Мариа Анселми, регионал-
на директорка компаније Bisnode.

Ширењем тржишта Bisnode група има 
ексклузивна права на продају и развој 
глобалних D&B решења на 19 европских 
тржишта. 

Global Finance: Интеза 
најбоља банка у Србији

Међународни финансијски часопис 
Global Finance прогласио је Банку Ин-
теза за најбољу банку у Србији у 2015. 
години на церемонији у Лими, прес-
тоници Перуа, током одржавања го-
дишњег састанка Међународног моне-
тарног фонда и Светске банке 12. ок-
тобра. Ова престижна награда додеље-
на је у оквиру традиционалног избора 
за најбоље банке света, који је ове го-
дине обухватио 143 земље и осам ре-
гиона. Критеријуми уредника магази-
на Global Finance били су развој и раст 
обима пословања, као и иновативност 
производа, стручна мишљења  анали-
тичара, консултаната, рејтинг агенција 
и руководилаца компанија.

– Ово реномирано признање вало-
ризује успех и истрајност Банке Инте-
за да у отежаном пословном окружењу 
доследно спроведе стратегију у чијој су 
основи стабилност пословања и дуго-
рочна одрживост заснована на квали-
тативном расту, иновативности и опе-
ративној ефикасности и због тога смо 

посебно поносни на ову награду. Усме-
реност на потребе и задовољство клије-
ната кроз савремене производе и услу-
гу највишег квалитета, уз стално ула-
гање у технолошка унапређења и нове 
канале дистрибуције и у наредном пе-
риоду ће бити полазиште са којег ћемо 
деловати, тежећи да допринесемо раз-
воју привреде и унапређењу квалите-
та живота грађана, рекла је Драгиња 
Ђурић, председница Извршног одбора 
Банке Интеза. 

Интеза Санпаоло, међународна бан-
карска група у оквиру које послује Бан-
ка Интеза, добила је признање за нај-
бољу банку на тржишту Италије.

Наградни конкурс 
Златне Ц кафе 

Последња етапа великог 
наградног конкурса Злат-
не Ц кафе „Србијо, руке ти 
се позлатиле“, за најлепше 
декорисану славску трпе-
зу траје од 1. октобра до 21. 
децембра. Гастроном Не-
над Гладић, познат као Ле-
пи Брка, на челу је жирија 
у последњој етапи конкур-
са. Победница ће освојити 
вредну новчану награду, а 
још 10 учесница добиће награду у из-
носу од 5.000 динара и сет Златне Ц ка-
фе. На овај начин одаје се признање кре-

ативним, вредним женама 
широм Србије које се баве 
рукотворинама. 

Пријаве за конкурс могу 
се послати путем веб стра-
нице www.ruketisepozlatile.
rs или на адресу часопи-
са Блиц жена. Попуњену 
приступницу, фотографију 
декорисане славске трпезе, 
на којој треба да буде па-
ковање Златне Ц кафе, фи-
скални рачун као доказ ку-
повине паковања 200 грама 
Златне Ц кафе, треба пос-
лати на адресу Поштан-

ски фах 40, 11070 Нови Београд, са на-
знаком за конкурс „Србијо, руке ти се 
позлатиле“.

Драгиња Ђурић 
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Попусти Уника за 
прегледе дојки 

Октобар је месец борбе против рака 
дојке. Тим поводом, Уника осигурање је у 
сарадњи са општом болницом Еуромедик 
обезбедила 30 одсто попуста за преглед 
на дигиталном мамографу, а у сарадњи са 
ординацијом Ултразвук др Тркуљић по-
пуст од 45 одсто за ултразвучни преглед 
дојки. Попусти су од 15. октобра до 30. но-
вембра омогућени женама које оставе по-
датке на Уника фејсбук страници.

Кеш и рефинансирајући 
кредит Еуробанке 

Еуробанка је понудила кеш и рефинан-
сирајући кредит у износу од 300 хиљада 
динара, на рок до три године, уз фиксну 
месечну рату током целог периода отплате. 
Корисници кредита могу бити стално за-
послени грађани. Стабилност домаће ва-
луте и одлука НБС да смањи референтну 
каматну стопу допринеле су да понуда Еу-
робанке буде најисплативији начин за ре-

шавање дугова за релативно кратак вре-
менски период. Фиксна динарска месечна 
рата додатно олакшава отплату дуга.

„Банка је ослушкујући стање на банкар-
ском тржишту активирала понуду за по-
вољне кеш и рефинансирајуће кредите. По-
вољност је што се кредит одобрава без об-

зира на висину пријављене зараде. Кредит 
омогућава да се за три године измире дуго-
вања по основу кредита, кредитних карти-
ца, минуса по текућем рачуну. Износ кре-
дита може бити већи, у зависности од  мо-
гућности и потреба“, рекао је Душан Миха-
иловић, члан Извршног одбора Еуробанке.

Панел РНИДС-а 
Мобилно, а безбедно 

Поводом обележавања Европског ме-
сеца сајбер безбедности у октобру, Фонда-
ција Регистар националног интернет доме-
на (РНИДС) организовала је скуп Мобилно, 
а безбедно у Србији 15. октобра, на којој су 
стручњаци за очување безбедности на ин-
тернету истакли значај заштите од претњи и 
опасности које вребају онлајн, значају скла-
диштења података и могућностима заштите. 

„Осим одељења за високотехнолошки 
криминал у МУП-у, које истражује сај-
бер кривична дела, у Србији не постоји 
институција која би системски радила на 
побољшању информационе безбедности. 
Оквир за њено функционисање требало 
би да обезбеди нови Закон о информа-
ционој безбедности, који припрема Ми-
нистарство туризма, трговине и телеко-
муникација. Усвајање Закона се очекује до 
краја ове године”, рекао је Слободан Мар-
ковић, саветник за ИКТ политике и од-
носе са интернет заједницом у РНИДС-у. 

Владан Јолер, директор Share фондације, 
рекао је да су и веб портали у Србији све чешће 
мета напада који онемогућавају приступ садр-
жају, али и напада у којима се угрожава ин-
тегритет база података, а те случајеве надлеж-
не институције још нису решиле. 

Онлајн кредити Теленор банке 

Теленор банка представила је 14. ок-
тобра прву понуду онлајн кредитне ли-
није у Србији, која је јединствена по то-
ме што садржи три производа у једном. 
Кредитна линија се може користити као 
револвинг кредитна картица, као кре-
дит за рефинансирање постојећих оба-
веза уз додатна приступачна средства 
за потрошњу или за бескартична он-
лајн плаћања, као што су рачуни за ин-
фостан или струју.

„Увођењем прве онлајн кредит-
не линије наш производни портфо-
лио је потпун. Теленор банка је поста-
ла најбрже растућа онлајн банка у ре-
гиону, а за само 12 месеци дуплиран је 
број корисника мобилног банкарства 
у Србији“, рекао је Уве Фредхајм (Ove 
Fredheim), генерални директор Теленор 
Србија и председник УО Теленор банке. 

Поред кредитног лимита до мили-
он динара, уз 26 одсто камате и мак-
сималног грејс периода од 45 дана, 
ова кредитна линија омогућава онлајн 
плаћања путем интернет или мобилне 
апликације са кредитног рачуна. Уко-
лико се плаћања обављају преко „Рачун 
на клик” услуге, трансакција средстава 

извршиће се без провизије. Као кредит 
за рефинансирање, ова кредитна линија 
омогућава отплату рефинансираног из-
носа по револвинг моделу или поделом 
на рате. Корисници могу извршити ин-
терна или екстерна плаћања на други 
рачун у Теленор или другој банци, ин-
терни пренос на текући рачун, или сла-
ти новац на имејл или мобилни телефон 
путем апликације уз ниже провизије. 

„Према истраживању Ипсоса, Теленор 
банка бележи највиши коефицијент задо-
вољства корисника од 47 одсто, у поређењу 
са другим највишим резултатом од 21 од-
сто на тржишту”, рекао је Мартин Навра-
тил, председник ИО Теленор банке. У овој 
банци је за годину дана отворено више од 
100.000 текућих рачуна и број трансак-
ција је први пут премашио број трансак-
ција које се обављају у филијалама. 

Уве Фредхајм и Мартин Навратил

Јубиларна Синергија 
одржана у Београду 

Конференција посвећена развоју ин-
формационо-комуникационих техно-
логија – Синергија 15, одржана је од 21. 
до 23. октобра у Београду. На скупу је 
обележен јубилеј – 15 година успеха у 
промовисању Мајкрософт производа и 
решења и имплементације најновијих 
технологија на тржишту. 

„Иновативност приказаних решења 
и производа је оно што овогодишњу Си-
нергију издваја у односу на претходне 
године. То важи за платформе коју чи-
не нови Windows 10 и Office 2016. Прин-
цип креативног процеса у Мајкрософту 
заснива се на идеји да омогућимо по-

већање радног учинка. То је глобална 
стратегија компаније коју пратимо како 
бисмо корисницима омогућили погод-
ности које се огледају у повећању про-
дуктивности и стварању персонализо-
ваног искуства у раду са компјутерима“, 
рекао је на отварању скупа 21. октобра 
Жељко Вујиновић, генерални директор 
Мајкрософта у Србији и Црној Гори. 

Жељко Вујиновић на отварању Синергије 15
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Лесафр и пекара Ас 
поклонили пециво 

Поводом обележавања Светског да-
на хлеба, 16. октобра, компанија Лесафр 
(Lesaffre), у сарадњи са пекаром Ас дони-
рала је свеже пециво за више од 1500 ма-
лишана у домовима и центрима за децу 
без родитељског старања широм Србије. 

„Настављамо акцију донирања пецива 
малишанима из домова и центара за децу 
без родитељског старања, коју смо започ-
ели прошле године. Хуманост и даривање 
важан су део пословања наше компаније”, 
истакла је Милена Обрадовић, маркетинг 
менаџер у компанији Лесафр. У оквиру 
обележавања Светског дана хлеба, пред-
ставници медија су се такмичили у из-
ради багета у Лесафр пекарском центру. 
Такмичењу је присуствовао и технолог из 
пекаре АС и чланови Лесафр тима, који 
је недавно први пут представљао Србију 
на Louis Lesaffre Coupe, Европском пекар-
ском првенству, на којем су стекли нова 
знања и искуства.

Квалитетно млеко са салаша

Представници медија су 21. октобра 
посетили Балаша фарму у Чантавиру, 
код Суботице: Та фарма више од пет де-
ценија испоручује млеко Млекари Су-
ботица, која послује у оквиру компаније 
Имлек. Миклоша Балаша, власник фарме, 
рекао је да се његова породица већ 100 го-
дина бави производњом млека. На фарми 
има 170 крава расе холштајн, које добијају 

најбољу храну, а у млеку највишег квали-
тета сачувани су сви хранљиви састојци. 
На фарми се годишње произведе од 1,3 
до 1,4 милиона литара екстра квалитет-
ног млека.

Регионални категори менаџер за мле-
ко у компанији Имлек Бојан Миленковић 
рекао је да су вишедеценијска сарадња са 

добављачима на територији Војводине и 
улагања у унапређење пословања на фар-
мама, резултирали производима најви-
шег квалитета. Имлек има више од 4.000 
коопераната од којих откупљује најква-
литетније млеко, по европским и свет-
ским стандардима.

Креди Агрикол за предузетнике 

Креди Агрикол банка одобрава креди-
те за финансирање обртних средстава и 
одржавање ликвидности са фиксном ка-
матом од 3,99 одсто годишње за кредите 
индексиране у еврима, и каматом од 7,5 
одсто годишње за динарске кредите. Бан-
ка предузетницима и малим предузећима 
нуди кредите за одржавање ликвидности 
и финансирање обртних средстава, за ин-
вестирање у залихе, репроматеријал, го-
тове производе и робу. Кредити могу да се 
користе и за финансирање мањих инвес-
тиција, рефинансирање обавеза код дру-
гих банака, а рок отплате је до 18 месеци.

„Кредити за одржавање ликвидности на-
мењени су унапређењу оперативног циклу-
са рада предузетника и малих предузећа, а 
фиксна каматна стопа омогућава прецизан 
план отплате и планирање финансијских 

Нови уговор Делте и ИХГ

Потпредседник Делта холдинга за 
стратегију и развој Марија Десивоје-
вић Цветковић и потпредседник Ин-
терконтинентал Хотелс групе (ИХГ) за 
развој за Европу Филип Бижауи потпи-
сали су 21. октобра у Београду уговор о 
управљању хотелом Интерконтинентал 
у Љубљани. Тиме се наставља партнер-
ство Делта холдинга и ИХГ које траје од 
2007. године. Две компаније већ имају 
уговор о менаџменту хотела Краун Пла-
за Београд и уговор о развоју хотела Ин-
терконтинентал у Београду.

У главном граду Словеније, Делта 
холдинг изградиће највишу зграду. Нови 

хотел са пет звездица имаће 165 соба, две 
банкет сале за 500 гостију, неколико са-
ла за састанке, председнички апартман, 
спа центар са базеном и фитнес зоном. 
На последњем, 21. спрату хотела, биће 
ресторан са панорамским погледом на 
Љубљану. Почетак изградње хотела пла-
ниран је до краја ове године, а инвести-
ција Делта холдинга је 42 милиона евра.

– Делта сарађује са најбољим свет-
ским компанијама, а ИХГ, која послује 
у око 100 земаља, са 10 хотелских брен-
дова и скоро 5.000 хотела је најзначај-
нија хотелска групација у свету – рекла 
је Марија Десивојевић Цветковић.

Филип Бижауи очекује да ће ускоро 
почети и изградња хотела Интерконти-
нентал у Београду.

Са потписивања уговора у згради Делта холдинга

Рецепт за исплативу инвестицију 

У тренутку када су камате на орочена 
средства у банкама све ниже, улагање у 
животно осигурање постаје конкурент-
нији и сигурнији вид штедње у односу 
на чување новца код куће. Полисе жи-
вотних осигурања најчешће се закљу-
чују у еврима, јер нема већег инфлатор-
ног ризика, ни бојазни да ће новац вре-
меном изгубити вредност. 

Wiener Städtische осигурање креира-
ло је производ Моја инвестиција, за оне 
који желе да уз животно осигурање си-
гурно штеде и значајно увећају уложе-
на средства. За разлику од осталих жи-
вотних осигурања на нашем тржишту, 
клијенти се могу осигурати на период 
од три до 10 година. Премија се плаћа 

једнократно, а минималан износ упла-
те је 1.000 евра. Уз ову полису може да се 
уговори и допунско осигурање Wiener 
Städtische Best Doctors и на тај начин 
омогући лечење у најбољим болницама 
широм света. За месечну премију већ од 
14 евра добијате покриће трошкова ле-
чења тежих обољења, путне и смештај-
не трошкове до 2.000.000 евра за време 
трајања осигурања. 
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обавеза“, рекао је Владимир Шкрбић, руко-
водилац за пословање са малим и средњим 
предузећима у Креди Агрикол банци.

Дунав едукација о осигурању 
зa пољопривреду

Едукативну радионицу Жене у агро-
бизнису, компанија Дунав осигурање ор-
ганизовала је средином октобра у Чаје-
тини, на подручју главне филијале оси-
гурања (ГФО) Ужице, на којој је при-
суствовао велики број пољопривредних 
произвођача и власника газдинстава.

– У Златиборском округу осигурано је 
мање од 10 одсто обрадивих површина. Ове 
године смо забележили веће интересовање 
за осигурање усева и плодова, пре свега ро-
да малине од ризика града. Висина премије 
зависи од културе која се осигурава, ризика 
чије се покриће уговара, очекиваних прино-
са и цене плода, рекао је Милован Бошко-
вић, директор ГФО Ужице. На подручју фи-
лијале Ужице ове године закључено је више 
од 2.000 полиса за осигурање усева и плодо-
ва, са премијом већом од 72 милиона динара. 

Победила Тамара 
Драгичевић

Први месец безготовинских плаћања 
у Србији, чији су почетак 25. септем-
бра обележиле компанија Виза и Бан-
ка Интеза, осим промоције електрон-
ских начина плаћања, пратили су и по-
стови, твитови и фотографије наших 
познатих глумаца, блогера и новинара 
на друштвеним мрежама Кешлес вик 
(#CashlessWeek). Пет личности из јавног 
живота имало је задатак да за недељу да-
на обави што више трансакција у окви-
ру лимитираног буџета од 14.000 динара 
по учеснику. Од 5. до 12. октобра глум-
ци Тамара Драгичевић и Бојан Перић, 
новинар Александар Стојановић, ин-
тернет стручњак Зоран Торбица и бло-
гер Милан Вучићевић извршили су чак 
118 безготовинских трансакција.

Глумица Тамара Драгичевић је оба-
вила највише трансакција – за седам да-
на 39 безготовинских плаћања и тиме 
победила на првом #CashlessWeek иза-
зову у Србији.

„Често купујем онлајн и путујем, а уз 
картицу не морам да размишљам о но-
шењу готовине, враћању кусура, пре-
бирању ситног новца по џеповима, што 
плаћање чини бржим, лакшим и сигур-
нијим“, рекла је Тамара Драгичевић 23. 
октобра на проглашењу победника.

Током Кешлес вик изазова просечна 
вредност трансакција износила је 593 
динара. Најнижи износ плаћен кар-
тицом био је свега 27.99 динара, а ту 
трансакцију извршио је Александар 
Стојановић.

Дарко Поповић (Банка Интеза), Тамара 
Драгичевић и Владимир Ђорђевић (Виза)
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Уређај за плаћање 
најбоља иновација

Уређај за плаћање АТМ+ Аутоматизо-
вани банкарски киоск, развијен у сарадњи 
CAM Engineering, компаније Факултета 
техничких наука у Новом Саду и Креди Аг-
рикол банке, награђен је 15. октобра златном 
плакетом за најбољу иновацију Тесла Феста, 
коју додељује Светска организација за инте-
лектуалну својину из Женеве (WIPO). АТМ+ 
је јединствено техничко решење за клијенте 
банака, које омогућава електронско плаћање 
готовином или платним картицама.

„Креди Агрикол банка је учествова-
ла у пројекту који је препознат као нај-
боља иновација од стране стручне и науч-
не јавности. Наставићемо да подржавамо 
иновативна решења стручњака како бис-
мо студентима пружили шансу да у прак-
си примене знања, а клијентима понуди-
ли најмодернија решења за сервисирање 
финансијских услуга“ рекао је Мирослав 
Нићин, члан Извршног одбора и руково-
дилац Операција у Креди Агрикол банци. 

АТМ+ обезбеђује и доказе о уплати, 
које је до сада било могуће добити само 
приликом плаћања на шалтеру. Физич-
ка и правна лица могу обавити плаћање 
у било ком тренутку, готовином или 
Динакард платном картицом и добити 
одштампани и печатом оверени доказ 
о уплати. Аутомат је постављен на Фа-
култету техничких наука у Новом Саду.

Више камате на штедњу 
у Креди Агрикол

Штедња у Креди Агрикол банци је вео-
ма исплатива на краћи рок, јер  на депо-
зите у еврима орочене на три и шест месе-
ци банка нуди каматне стопе које се крећу 
и до 0,8 одсто на годишњем нивоу. По-
нуда важи до краја ове године за нове и 
постојеће клијенте.

„Понудом желимо да наградимо вер-
не клијенте уочи новогодишњих празни-
ка и да новим клијентима пожелимо до-
бродошлицу. Без обзира на то што су се у 
последњих годину-две каматне стопе на 
штедњу у Србији доста смањиле, пратећи 
трендове на светском тржишту, пронаш-
ли смо начин да захвалимо клијентима 
на поверењу које имају у Креди Агрикол 
групу, водећу финансијску институцију у 
Француској“, рекао је Рашко Томашевић, 
руководилац за маркетинг, комуникације 
и пословање са физичким лицима у Кре-
ди Агрикол банци.

Табаковић: Исплатива 
штедња у динарима 

Гувернерка Народне банке Србије Јор-
гованка Табаковић оценила је да штедња 
у динарима доноси највећу зараду, као и 
да су са макроекономског становишта 
штедни улози становништва и привреде 
извор инвестиција и привредног раста. 
Табаковићева је, уочи Светског дана ште-
дње, за Вечерње новости написала да тај 
дан дочекујемо у, за штедише, незавид-
ним околностима, готово нултих камат-
них стопа на европску валуту. „Мере Ев-
ропске централне банке у борби за покре-
тање привредног раста и излазак из про-
блема дефлације, имају за резултат веома 
непримамљиве услове за полагање депо-
зита у еврима“, поручила је Табаковићева.

Узимајући у обзир веома ниске каматне 
стопе на евро и примамљиве динарске, веће 
стопе, гувернерка сматра да се може очеки-
вати да се структура укупне штедње проме-
ни у смеру повећања учешћа депозита у до-
маћој валути. То би допринело даљој ста-
билности домаћег финансијског система.

Дигиталне иновације у банкама

Укључивање дигиталних иновација у 
све банкарске процесе покреће нове на-
чине интеракције са клијентима, уз по-
бољшање ефикасности и ефективности 
процеса и целокупног пословања, иста-
кли су  експерти за дигиталне трансфор-
мације банака на конференцији Fast-
forward Banking којој је присуствовало 
више од 60 банкара и ИТ стручњака из 
земље и региона 13. октобра. Скуп је ор-
ганизовала компанија Asseco SEE, регио-
нални лидер и једна од највећих ИТ ком-
панија у Европи. Дигитална трансфор-
мација подразумева интеграцију опера-
ција иницираних од стране клијената с 
интерним пословним процесима банке.

Промене у финансијској индустрији 
последица су промена понашања потро-

шача, повећања броја дистрибутивних 
канала, дигитализације пословања и це-
локупног друштва. Банкарство није више 
фокусирано само на канале продаје, већ и 
на кориснике, а на њихове потребе треба 
одговорити у виду нових и иновативних 
дигиталних решења. 

„Дигитална еволуција у банкарској ин-
дустрији последица је промена у пона-
шању корисника, повећаног броја дист-
рибуцијских канала и дигитализације 
у пословању и друштву,“ рекао је Пјотр 
Видацки (Piotr Widacki), експерт за диги-
талне трансформације банака и директор 
консалтинга Asseco SEE.

Шпар флекси штедња и 
самоуслужно банкарство 

Прокредит банка у Србији увела је 
Зоне за самоуслужно банкарство, зах-
ваљујући инвестицији од три милиона 
евра, у којима је правним и физичким 
лицима омогућен приступ банкарским 
услугама 24 сата дневно, и Шпар флекси 
производ, за физичка лица, који комби-
нује орочену штедњу и штедњу по виђењу. 

Шпар флекси орочена штедња омогућа-
ва подизање до 50 одсто основног улога и не-
ограничено додавање, без раскида орочења. 
Све средства која се накнадно додају на рачун 
орочене штедње, могу да се подигну у било ком 
тренутку. Камата се обрачунава на основу ме-
сечног просека, а може да се подигне велики 
део ороченог износа. Код Шпар флекси произ-
вода каматна стопа је значајно већа од штедње 
по виђењу, јер комбинује доступност штедње 
по виђењу са каматом орочене штедње. Ми-
нимални износ уплате је 2.000 евра, 2.000 до-
лара или 200.000 динара, а  трајање орочења је 
12 месеци. Овај вид штедње је доступан преко 
интернета и услуге мобилног банкарства, а но-
вац може да се подиже и у Зонама 24/7. 

Током трајања орочења по моделу 
Шпар флекси, услуге су бесплатне. Једин-
ствена услуга на нашем тржишту укључује 
најсавременије банкомате, сефове и тер-
минале и омогућава клијентима да брже 
обаве више од 90 одсто банкарских тран-
сакција. За коришћење Зона довољна је са-
мо платна картица банке. Могућа је уплата 
и исплата евра на штедњу на банкоматима.

„Око 50 одсто готовинских трансакција 
обавља се кроз Зоне, што показује да су их 
клијенти прихватили, а посебно доступност 
штедње на банкоматима за евре. Флексибил-
на и сигурна штедња су параметри којима 
смо се водили при креирању Шпар флекси 
орочене штедње“, рекао је Игор Анић, члан 
Извршног одбора Прокредит банке.
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НБС о значају штедње грађана

Поводом Светског дана штедње, 31. октобра, Народна бан-
ка Србије је саопштењем од 23. октобра још једном указала на 
вишеструки значај штедње грађана. Штедња, кроз индивиду-
ална улагања, омогућава значајне изворе финансирања кре-
дитних и инвестиционих активности и представља потпору 
стабилности финансијског система. За грађане, штедња пред-
ставља сигурно улагање у будућност и остварење планираних 
активности. Стога је стварање повољног амбијента за штедњу 
предуслов за њено прикупљање и сталан раст. У том домену, 
Народна банка Србије остварује своје циљеве у погледу обез-
беђења ценовне стабилности кроз ниску и стабилну инфла-
цију и очување и јачање финансијске стабилности кроз здрав 
и стабилан банкарски сектор. Банке, са своје стране, здравом 
тржишном конкуренцијом треба да стимулишу штедњу, руко-
водећи се принципима финансијске сигурности на дужи рок. 

Подаци о кретању домаће штедње у протеклих годину дана 
говоре о тренду раста и најбоље показују да грађани имају по-
зитивно виђење овог вида улагања – да га сматрају сигурним и 
исплативим и да имају поверење у домаћу валуту и банке. На 
крају септембра 2015. године девизна штедња је износила 8,6 
милијарди евра и у односу на исти месец претходне године по-
већана је за 100,1 милион евра. Истовремено, динарска штедња 
код банака достигла је ниво од 42 милијарде динара, бележећи 

динамичнији раст почев од априла ове године, будући да је од 
тада повећана за 5,5 милијарди динара, или за око 15 одсто. 

Расту динарске штедње доприноси и рачуница о већој ис-
плативости улагања у динарима с обзиром на то да су, у услови-
ма релативне стабилности курса динара, каматне стопе на ову 
штедњу веће од каматних стопа на штедњу у страним валутама 
и да је камата на динарску штедњу изузета од плаћања пореза, 
за разлику од камате на девизну штедњу. Очекивања Народне 
банке Србије иду у правцу даљег раста штедње, посебно њеног 
динарског дела, наводи се у саопштењу српске централне банке. 

Зграда НБС
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КОЛИКО ЈЕ БАЛКАН, КАО РАСКРСНИЦА ПУТЕВА, ДОБРО САОБРАЋАЈНО ПОВЕЗАН

Ако саобраћај не функционише 
– не функционише ништа

Европски комесар за транспорт Виолета Булц позвала је земље западног Балкана да својим активностима 
допринесу раду на будућем споразуму за саобраћајну заједницу. Тиме би се омогућило успостављање 
интегрисаног тржишта, повећање ефикасности у свим видовима саобраћаја и лакши прилив инвестиција

Унапређење повезаности земаља за-
падног Балкана међусобно, као и са Ев-
ропском унијом, кључни је фактор за по-
већање конкурентности региона и под-
стицање раста и запошљавања, закљу-
чено је крајем јуна на министарском 
састанку у Риги, који је организовала Ев-
ропска унија. На скупу под називом „По-
везаност западног Балкана“, који је оку-
пио министре саобраћаја региона, сао-
пштено је да су очекивања ЕУ да се на ба-
зи установљене SEETO (South East Europe 
Transport Observatory) свеобухватне мре-
же постигне Споразум о главној регио-
налној мрежи за западни Балкан. Тиме ће 
бити дефинисан приступ за одређивање 
приоритетних пројеката на Главној мре-
жи која повезује престонице земаља за-
падног Балкана, главне економске цен-
тре и веће луке.

С обзиром на овако високо место које 
повезаност региона заузима на европ-
ској агенди, Економетар је, на основу по-
датака компаније Бизнод (Bisnode), ис-
траживао какве су могућности малих и 
средњих предузећа у четири државе би-
вше Југославије – Србији, Словенији, Хр-
ватској и Босни и Херцеговини, која као 
своју основну делатност имају саобраћај 
и складиштење. У секторима – копнени 
саобраћај и цевоводни транспорт, воде-

ни саобраћај, ваздушни саобраћај, скла-
диштење и пратеће активности у са-
обраћају и поштанске активности укуп-

но је регистровано 28.737 микро, малих 
и средњих предузећа. Према подацима 
компаније Бизнод, која располаже по-
словним и бонитетним информација-
ма, од компанија које су регистроване за 
саобраћај и складиштење, тренутно су 
2.282 фирме у блокади, док је 430 евиден-
тирано као неликвидно. Највише фир-
ми послује у Словенији – 14.896, затим 
у Србији (7.297), и Хрватској (4.584), док 
их је у Босни и Херцеговини регистро-
вано тек 1.960. Посматрано по општина-
ма, најбројнија су предузећа у Љубљани 
(2.240), Загребу (1.027), Копру (861), Граду 
Новом Саду (743) и Марибору (641).

Просечна финансијска оцена ових 
предузећа је „Б“ (највиша могућа је 

„А“) и прилично су редовна када је реч 
о плаћањима – своје обавезе измирују 
са максималним закашњењем до седам 
дана.

Главна саобраћајна  
мрежа до 2030.

На поменутом састанку у Риги саопш-
тено је да су очекивања Европске уније да 
се на бази установљене SEETO (South East 
Europe Transport Observatory) свеобухват-
не мреже постигне Споразум о главној ре-
гионалној мрежи за западни Балкан (Core 
network), чиме ће бити дефинисан приступ 
за одређивање приоритетних пројеката, на 
Главној мрежи која повезује престонице зе-
маља западног Балкана, главне економске 
центре и веће луке. Кровни документ поли-
тике деловања ЕУ према земљама запад-

ног Балкана је Меморандум о разумевању 
за развој основне регионалне транспорт-
не мреже у југоисточној Европи, те је сто-
га важно да земље западног Балкана усме-
ре инвестиције на кључне коридоре. Такође, 
договорени инвестициони приоритети 
морају бити садржани у јединственој лис-
ти приоритета коју припремају национал-
ни инвестициони комитети у свакој земљи. 
Свака земља треба да припреми аплика-
ције за кључне приоритетне инфраструк-
турне пројекте које треба реализовати до 
2020. године. Потом би до 2030. године тре-
бало да буде изграђена главна саобраћајна 
мрежа у региону западног Балкана, која ће 
га позиционирати у оквиру Трансевропске 
транспортне мреже.

Боља саобраћајна мрежа на западном Балкану је предуслов за 
бржи економски и друштвени развој
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Према величини, највише је микро 
предузећа (17.690), затим малих (10.749), 
док је у категорији средњих 298 субјека-
та. Када је реч о правном облику, најви-
ше је друштава са ограниченом одговор-
ношћу (д.о.о.) – 15.135, предузетника је 
12.682, док је удружења, акционарских 
друштава и задруга знатно мање. Дуже од 
десет година послује 10.078 фирми, 4.753 
је на тржишту између пет и десет година, 
а чак 8.794 евидентиране су као неактив-
не, што је скоро трећина свих регистро-
ваних МСП у овој делатности.

Европски комесар за транспорт, Вио-
лета Булц, поручила је на поменутом ми-
нистарском састанку да „ако саобраћај не 
функционише – не функционише ништа“. 
Она је саопштила да је у трансевропску 
транспортну мрежу укључена саобраћај-
на мрежа западног Балкана, а кроз бер-
лински процес проширена су три кори-
дора – медитерански, Рајна – Дунав и 
Оријент – Исток – Медитеран.

Булцова је посебно указала на важ-
ност међуграничне сарадње, безбедност 
и одржавање постојеће инфраструкту-
ре. Она је позвала земље западног Бал-
кана да подрже и својим активности-
ма допринесу раду на будућем спора-
зуму за саобраћајну заједницу западног 
Балкана. Тај споразум ће омогућити ус-
постављање интегрисаног тржишта, по-
већање ефикасности у свим видовима са-
обраћаја уз олакшавање и динамизирање 
инвестиција.

Финансијски подаци за последње три 
године показују да су укупна актива, ка-
питал и приходи фирми које се баве са-
обраћајем и складиштењем у региону то-

ком 2014. значајно смањени у односу на 
годину дана раније – чак и више од 25 од-
сто, док су дугорочне обавезе релативно 
стабилне. Нето добитак у 2014. години 
нижи је за скоро 15 одсто, док је број за-
послених мањи за трећину.

Представници Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструк-
туре Владе Србије разговарали су то-
ком јула са превозницима и предложи-
ли мере за сузбијање сиве економије у 
друмском транспорту и враћање у ле-
галне токове 100 милиона евра. Из ка-
бинета министарке Зоране Михајловић 
саопштено је да је то од пресудног зна-
чаја за већу безбедност путника и ства-

рање уређеног амбијента за пословање 
превозника.

Први корак у том правцу је усвајање 
новог Закона о превозу путника у друм-
ском саобраћају. Радна група је предло-
жила и да се одреде лица у сваком од ми-
нистарстава која ће бити задужена за по-
слове сузбијања сиве економије и размену 
података, а предвиђено је и формирање 
оперативних тимова инспекцијских ор-
гана Министарства грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре, МУП-а, ло-
калних инспекцијских органа, комунал-
не полиције и инспектора Министар-
ства рада, запошљавања и социјалне 
политике.

Борба против сиве економије укљу-
чиће и усаглашавање пореских сто-
па за јавни, градски и међуградски пре-
воз, а Министарство грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре очекује да се 
усвајањем ових мера крене у ефикасно ре-
шавање проблема сиве економије у друм-
ском транспорту, што је неопходно и због 
стварања здравог тржишног амбијента за 
обављање ове делатности.

Када је реч о стању на тржишту, међу 
најбољим микро, малим и средњим 
предузећима у делатности саобраћаја 
и складиштења, према Бизнод индек-
су успешности, нашли су се Банатски 
двор д.о.о., Дунис из Футога (друмски 
превоз терета), Трејд Ер из Велике Го-
рице (ваздушни превоз путника), МСЦ 
Копер (поморски и приобални превоз 
терета) и Драгон Маритиме Адриа из 
Ријеке. Сви поменути имају индекс ус-
пешности „+2“.

М. Андрејић

Хајка на комби превознике

Комби превозници у Србији убеђени 
су да је најава министарке саобраћаја 
Зоране Михајловић да ће у друмском 
превозу бити уведен ред само „зелено 
светло“ за хајку против њих. Наводно, 
аутобуски лоби који је веома јак намеће 
решења очекујући да се комби превоз-
ници „избришу“ са тржишта. Зоран Ба-
ловић, власник Геа Турса, рекао је за 
Вечерње новости да би држава треба-
ло да сагледа тржиште и потребе путни-
ка, а не да предлаже законе који нису ак-
туелни и не прате развој друмског са-
обраћаја. Он сматра да у јавни превоз 
мора да се уведе и категорија минибу-
са, како би се попунила празнина, а та-
ко би и они који послују на црно ушли у 
легалне токове.

На листи најуспешнијих српских предузећа за 
друмски превоз терета налази се Дунис из Футога

Виолета Булц, комесар за транспорт Европске уније
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ОДРЖАНА ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА УДРУЖЕЊА ПОСЛОВНИХ ЖЕНА СРБИЈЕ

Уручене награде „Цвет успеха 
за жену змаја 2015.“
Додељено је пет награда у главним категоријама и шест специјалних признања. Сања Поповић Пантић, 
председница УПЖС, нагласила је да се овом манифестацијом афирмише и подржава женско предузетништво 
у Србији, што је један од главних циљева бројних пројеката које ово удружење реализује

На централној церемонији, одржа-
ној у среду 28. октобра 2015. године у 
земунском Мадленијануму, Удружење 
пословних жена Србије (УПЖ) деве-
ти пут је доделило престижне награ-
де „Цвет успеха за жену змаја“. Додеље-
но је пет награда у главним категорија-
ма и шест специјалних признања. Овом 
манифестацијом афирмише се и подр-
жава женско предузетништво у Србији, 
што је један од главних циљева бројних 
пројеката које реализује Удружење по-
словних жена Србије, основано пре 17 
година. На конкурсу за награду „Цвет 
успеха за жену змаја“ учествовало је 
30 кандидаткиња које су представље-
не у специјалној публикацији, презен-
тованој на церемонији. Свечаности су 
присуствовали бројни гости, чланице 

и партнери УПЖ, представници стра-
них амбасада и донатора, спонзора ма-
нифестације и медија.

Сања Поповић Пантић, председница 
УПЖ Србије и ауторка пројекта „Цвет ус-
пеха за жену змаја“, истакла је у уводном 
обраћању да је ову, девету годину промо-
висања најбољих предузетница кроз ма-
нифестацију „Цвет успеха“, обележило 
интензивно умрежавање предузетница 
региона и успешан дијалог са државним 
институцијама.

– Као резултат различитих пројеката, 
иницираних од Удружења пословних же-
на Србије али и партнерских организа-
ција у региону, сусретале су се наше пре-
дузетнице на конференцијама и послов-
ним сусретима, од прошлог „Цвета ус-
пеха“ до данас. Биле смо у Подгорици, 

Жири

О добитницама награда и ове године 
одлучивао је жири којим је председавала 
др Александра Томић, председница Од-
бора за привреду, регионални развој, тр-
говину, туризам и енергетику Скупштине 
Србије. Остале чланице жирија биле су: Ка-
тарина Обрадовић Јовановић, Министар-
ство привреде, помоћница министра, Боја-
на Вукосављевић, менаџерка СБС програ-
ма Србија Европске банке за обнову и раз-
вој, Драгијана Радоњић Петровић, М&В 
Инвестментс, др Сања Поповић Пантић, 
председница УПЖ Србије, Оливера Попо-
вић, потпредседница УПЖ Србије, и Ра-
дојка Николић, главна и одговорна уредни-
ца часописа Економетар и Магазин Бизнис.

Добитнице признања „Цвет успеха за жену змаја“ на централној церемонији 28. октобра 2015. у Мадленијануму
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Скопљу , Сарајеву, Опатији, Будви. Жеља 
и интерес за умрежавањем само су под-
стакнути пројектима, али резултати по-
казују да је пројектни оквир превазиђен 
и да сарадња предузетница у региону 
постаје и пример добре праксе у европ-
ским оквирима. Шта нас спаја? Пре све-
га, заједнички проблеми али и могућност 
да донесемо заједничка решења – рекла је 
Сања Поповић Пантић. 

Она је нагласила да је ово почетак на 
дугом путу реформи које треба да донесу 
значајнија побољшања у области женског 
предузетништва а до њих се стиже стра-
тегијом малих корака. 

– Верујем да нисмо далеко од наших 
циљева јер смо поставиле добре темеље, 
али чека нас још доста рада. Једно је си-
гурно, удружене у регионалну мрежу, 
лакше ћемо доћи до ефикасних решења – 
поручила је Сања Поповић Пантић.

На деветој манифестацији „Цвет ус-
пеха за жену змаја“ награду у категорији 

„Најевропскија женска фирма” добиле 
су Гордана Ђурђевић, сувласница и ди-
ректорка предузећа „Слово“ Београд, и 
Божана Пантовић, сувласница конфек-
ције „Елипса“, Краљево. Гордана Ђурђе-
вић је већ 15 година на челу фирме „Сло-
во“ која запошљава 21 радника, од тога 
осам жена. На почетку пословне карије-
ре била је једна од малобројних жена на 
челу ливнице. За деценију и по успела је 
да фирму трансформише из технолош-
ки застареле производње и делатности 
у нове, еколошки чисте и тржишно кон-
курентне технологије. Предузеће оства-
рује раст и профита и укупног прихода: 
2014. у односу на 2012. годину забележен 
је раст за 30 одсто. 

Фирма „Елипса“ Краљево основана 
је 1994. године. Производњу је Божана 
Пантовић са својим супругом започела у 
кући а данас фирму чине два производ-
на погона, 18 малопродајних објеката ши-
ром Србије, запослено је 160 радника, од 
којих је 156 жена. „Елипса“ већ 10 година 
на европском тржишту обавља послове 
за истакнуте немачке фирме. Пласирање 
производа се врши и кроз мрежу дистри-
бутера у Србији, БиХ, Словенији. Уз по-
моћ консалтинг фирме „Вајс” из Немач-
ке, „Елипса“ је остварила раст продуктив-
ности за 50 одсто.

Награду за „Најбољи модел запошља-
вања жена“ добила је Лидија Ристић, сув-
ласница и директорка предузећа „Фаса-
да“, огранак Петник, Врање. Фирма је ос-
нована 2001. године, а проширење је из-
вршено 2009. године. Огранак Петник 
проширује делатност прерадом воћа и 
поврћа на традиционалан начин. Произ-
воде ајвар, џем, слатко, компот и зимске 
салате. Данас имају 53 производа по Ха-
сап стандарду. Предузеће има девет за-
послених, од којих је шест жена. Сезон-
ски, од јула до новембра, запошљава 30-
40 жена додатно. 

У поткатегорији „Самозапошљавање“ 
награђене су: Милијана Стојановић, Би-
онис Плус, Крњево и Јасмина Марковић 
Каровић, Урбан Ридс, Београд.

Милијана Стојановић је власница 
фирме коју је основала 2013. године, по-
сле дугогодишњег рада у Подруму Ра-
довановић. Као резултат њеног научно-

истраживачког рада настао је производ 
„олиго грожђе“. Производ је нов, приро-
дан и оригиналан јер замењује уношење 
црвеног грожђа у организам.

Јасмина Марковић Каровић је власни-
ца фирме Урбан Ридс, основане 2013. го-
дине. То је најмлађи, али и најбрже рас-
тући издавач у Србији. Увела је инова-
тивност у ову делатност у погледу визу-
елног идентитета, дизајна књига и избора 
наслова који чине искључиво најтраже-
нији бестселери са светских листа.

Удружење пословних жена Србије 
доделило је и специјална признања 
за допринос развоју женског преду-
зетништва у различитим сегменти-
ма пословања. Специјално признање 
за друштвено одговорно пословање до-
била је Љиљана Матковић, власница и 
директорка фирме ЕКО Тим, Лозница. 
Специјално признање за подршку пре-

дузећима у пословању добила је Биља-
на Трифуновић, власница и директорка 
International Financial Agency, ИФА, Бео-
град, док је специјално признање за ино-
вативност добила Весна Јовановић, сув-
ласница и директорка Еуролог систем из 
Београда. Соња Дакић, сувласница фир-
ме Дај Дај, Београд, такође је добила спе-
цијално признање за иновативност, док 
је за развој предузетништва у руралној 
средини признање добила Милијана Ше-
клер, власница етно села Бели Багрем, у 
месту Рудно, на падинама Голије. Добит-
ница специјалног признања за одржив 
пословни модел је Александра Попо-
вић, власница предузећа за дизајнирање 
и производњу пословних и радних уни-
форми НАГ, Београд.

Р. Н.

Одлив мозгова

Оливера Поповић, потпредседница 
УПЖ и председница Женског бизнис клу-
ба, подсетила је на сурову статистику: ско-
ро 200.000 младих у Србији, до 30 година, 
незапослено је. Србија је прва у региону а 
друга на свету по броју младих и образо-
ваних који се селе у иностранство. 

– Да ли сте размишљали како да заус-
тавимо одлив мозгова? Ми, у Удружењу 
пословних жена Србије јесмо. Од нашег 
оснивања пре 17 година, а поготово по-
следњих неколико година, млади су у фо-
кусу нашег интересовања. Годинама ос-
мишљавамо и успешно реализујемо про-
граме оснаживања младих жена у Србији. 
Менторство је једна од најбољих метода 
да се особа на почетку предузетничке ка-
ријере охрабри, повеже, едукује и добије 
подршку. Наши менторски програми су 
постали веома популарни, они су запра-
во наш заштитни знак – нагласила је Оли-
вера Поповић. 

Оливера Поповић Сања Поповић Пантић
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ЗОРИЦА СЕЛАКОВИЋ, ДИРЕКТОРКА И ВЛАСНИЦА КОМПАНИЈЕ „ДЕСЕРТ“, ЧАЧАК

Програмери ће правити торте
На најновијем сајму ИБА у Минхену 
била је изложена мини линија за 
производњу торти: машина сама 
разбија јаја, одваја жуманца од 
беланаца, то иде у миксер за мућење, 
машина повлачи брашно и друге 
састојке, затим се маса разлива у 
плехове а одатле иде у пећ за печење. 
Цена мини линије – око 50.000 евра

Један од наших врхунских посластича-
ра Зорица Селаковић, власница и дирек-
торка „Десерта“ Чачак, фирме која ове го-
дине обележава 25 година рада, посети-
ла је, већ традиционално, чувени сајам 
посластичарства и пекарства ИБА у Мин-
хену, који се одржава сваке треће године 
(ове године од 12. до 17. септембра). Иако 
је од самог почетка рада обилазила домаће 
и међународне сајмове и упознавала шта 
други нуде да би могла да се снађе у свету 
посластичарства, овога пута била је фас-
цинирана оним што је видела у Минхену. 

– Пре шест година сам била на том сајму 
а разлика у ономе што сам видела тада и 
сада је као да је прошао век! Промене су се 
догодиле у машинама које се сада израђују 
и за мануфактурну и за велику произ-
водњу. То су, заправо, мини линије за про-
изводњу торти: почиње се од машине која 
сама разбија јаја, одваја жуманца од бела-
наца, то иде у миксер за мућење, машина 
повлачи брашно и друге састојке које уба-
цује, затим иде на разливање у плехове а 
одатле у пећ за печење. Практично, про-
грамери праве торте! У том ланцу произ-
водње је све сукцесивно повезано – обја-
шњава Зорица за Економетар и наглашава 
да када је почињала посластичарски посао 
пре 25 година, тако нешто није постојало. 

Код оваквих машина улога посласти-
чара свела се само на израду декорације. 
Разуме се, постоји и фина израда торти и 
колача где машина не може да замени чо-
века, али то је виши ниво посластичар-
ства, објашњава Зорица Селаковић. 

Први сајам на који је отишла деведе-
сетих година била је италијанска Веро-
на, а потом је посећивала бројне сајмо-
ве у Риминију, Паризу, Келну, Минхену, у 
Москви (била је и као излагач), у Мађар-
ској. На сајмове путује о свом трошку и 
каже да је то значајан издатак (само днев-
на улазница је педесетак евра) али су дра-
гоцене идеје и едукација која се добија. 

– Сећам се да пре двадесетак година 
нисте смели да сликате фотоапаратом на 
сајму. Сада је све доступно преко интер-
нета а можете и да снимате мобилним. 
Посластичари праве производе на лицу 
места, само треба стрпљиво сачекати да се 
види све што ураде за два-три сата. Има и 
едукативних радионица, на пример, они 
који продају масу за украсе показују шта 
све са њом може да се ради. То су технике 
које треба видети и научити. Посета сајмо-
вима је веома значајна из више разлога: да 
видите трендове у посластичарству, нове 
машине и технологије и да добијете идеје 
за креације торти и колача – каже Зорица. 

Из њеног посластичарског искуства, 
у Србији смо спојили лепо и квалитет-
но. Наиме, људи нашег поднебља воле ја-
че укусе – да има ораха, лешника, бадема, 
јаке чоколаде.

– Ми смо у „Десерту“ успели да споји-
мо те добре укусе и светску креативност 
у изради. У томе је наша формула успеха 

– каже Зорица.
Она истиче да има задовољавајућу 

производњу и добре машине и алате, али 
се после посете Минхену осећала као да 
јој треба нова опрема. 

– Поново би ми била потребна нова опре-
ма, иако кредит још нисам отплатила. Ми-
слим да би требало да уложим још педесе-
так хиљада евра да бих била у тренду и има-
ла савремену малу линију коју сам видела у 
Минхену. Ја сада имам пећ на 18 етажа, али 
предност ове линије је што има силоса где 
се стављају сировине и онда миксер повлачи 
сам колико му треба и постепено додаје. Код 
нас три жене разбијају јаја читав радни дан, 
а машина њихов посао уради за сат времена. 
Тиме се добија и безбеднији производ јер је 
затворен процес – каже Зорица Селаковић.

Наша саговорница сматра да трендо-
ви у сваком послу, а поготову у посласти-
чарству, морају да се прате без обзира на 
доступност сајтова и интернета. Стална 
едукација је неопходна, као и иновације, 
а важни су и контакти који се успоставе 
на домаћим и међународним сајмовима. 

Р. Н.

Колачи са сајма у Минхену

Зорица Селаковић
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53. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ НАМЕШТАЈА, ОПРЕМЕ И УНУТРАШЊЕ ДЕКОРАЦИЈЕ

Искорак ка новим тржиштима
Најважнији промотивни догађај за све 

учеснике индустрије намештаја у региону 
југоисточне Европе, 53. Међународни сајам 
намештаја, опреме и унутрашње декорације, 
одржаће се од 10. до 15. новембра 2015. године 
на Београдском сајму. Паралелно са овом ма-
нифестацијом од 10. до 13. новембра у хала-
ма 5 и 11 одвијаће се 53. Међународни сајам 
машина, алата и репроматеријала из обла-
сти дрвне индустрије, који је из досадашње 
изложбе прерастао у засебну манифестацију.

Изложбени програм представиће но-
витете из области дизајна ентеријера, ак-
туелну продукцију водећих произвођа-
ча намештаја из Србије и региона као и 
угледних светских компанија, од којих 
поједине први пут наступају на сајму.

Поред највећег избора намештаја свих 
врста и намена, за стамбене и пословне 
просторе и опремање јавних објеката, 
садржај манифестације употпуњује по-
нуда  Сајма машина, алата и репромате-
ријала из области дрвне индустрије.

Најсавременије машине које омогућавају 
високу прецизност примарне обраде дрвета, 
израде и завршне обраде, као и пилане, су-
шаре и механички, електрични и пнеумат-
ски алати приказаће на сајму којом брзи-
ном се иновирају и развијају перспективне 
индустрије – дрвна и индустрија намештаја.

Сајам који сваке године посети око 
50.000 људи, ове године направио је про-
гресиван искорак ка привлачењу нових по-
словних посетилаца и купаца, посебно са 
простора где производња и брендови са на-
ших простора нису довољно афирмисани. 
Увођењем Hosted buyer програма стратеш-
ки се унапређује бизнис сегмент, са циљем 
добијања конкретних резултата, и подсти-
цај развоја домаће привреде. Београдски 
сајам ће организовати долазак купаца из 
целог света и контакт са излагачима у циљу 
постизања нових пословних аранжмана. 

За што ефикаснију промоцију компа-
нија и ефектније пословне аранжмане то-
ком сајма, доступан је Б2Б пословни пор-

тал намењен регистрацији како излагача, 
тако и пословних посетилаца Сајма на-
мештаја 2015. http://bff.talkb2b.net/

Садржајан пратећи програм и 
окупљање експерата из области дизајна, 
архитектуре, производње намештаја и 
сродних привредних грана, дају подсти-
цај за развијање и реализацију нових идеја.

Подједнако важну новину за ового-
дишњу манифестацију представља про-
грамски нагласак на дизајн. Најуспешнији 
дизајнери и уметници из читавог региона 
представиће се на „Изложби младих ди-
зајнера”. Као потврду најбољих произво-
да са ових простора из домена дизајна на-
мештаја, сајам ће од ове године додељи-
вати редизајнирану престижну награду 
Златни кључ. Кредибилитет манифеста-
ције омогућиће да овај знак буде препо-
знатљиви симбол квалитета и носилац 
развоја дизајна на нашим просторима.

Више информација о Сајму намештаја 
2015. на www.sajamnameštaja.rs
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Ситуација у српској привреди, а наро-
чито у сектору малих и средњих преду-
зећа, није драматично лоша, већ је деп-
ресивна. Многи привредници немају 
средстава да се окрену извозу и другим 
тржиштима, а свесни су да је Србија си-
ромашна земља у којој је експанзија не-
могућа. Зато је највећи број фирми одус-
тао од даљих улагања и углавном гледа 
да одржи ниво свог пословања у односу 
на претходне године, колико је то могуће. 
Овако Драгољуб Рајић, консултант Мре-
же за пословну подршку, укратко оцењује 
стање у сектору МСП. 

Овакве тврдње илуструје и недавно ис-
траживање ове организације око којег се 
дигла „прашина” у медијима. Наиме, од-
говори 224 фирме, од којих 201 припада 
управо сектору малих и средњих преду-
зећа, показали су да је пословање у овој 
години лошије него у претходној. Истра-
живање Мреже је било усмерено на два 
питања – да ли су услови пословања у овој 
години бољи него у 2014. и да ли су њихова 
имовина и капитал више заштићени не-
го пре годину дана. У оба случаја натпо-
ловична већина одговорила је негативно.

•	 Шта	су	навели	као	разлоге?
– Уз компликоване бирократске про-

цедуре, спор правосудни систем, недос-
татак повољних кредита, нетранспарент-
ност финансијских извештаја о посло-
вању фирми у Србији, у 2015. години да-
нак је узео и додатни пад промета од 14,5 
одсто, као последица пада личне потро-
шње грађана. 

Реформе које у различитим области-
ма најављује и спроводи Влада Србије, 
нажалост, стижу закаснело за добар део 

ДРАГОЉУБ РАЈИЋ, КОНСУЛТАНТ, МРЕЖА ЗА ПОСЛОВНУ ПОДРШКУ

Извозите више и 
улажите у знање

Драгољуб Рајић

У овом тренутку најважније је да мала и средња 
предузећа не чине погрешне кораке и не улазе у 
инвестиције које имају малу шансу да се врате и оплоде. 
Али треба да буду одважнија и покушају да наступе 
на инотржиштима. Важно је улагање у људе и стално 
подизање нивоа менаџерских вештина, али и улагање 
у усавршавање нижеквалификованог занатског кадра. 
Недостају менаџери који су способни да вуку фирме 
напред, као и врхунске занатлије
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привреде која је исцрпљена дуготрајном 
кризом. Привредници овде нису оцењи-
вали реформе Владе, већ стање у коме 
се њихове фирме налазе, а оно је мож-
да најтеже од првих година транзиције 
у Србији. 

Примедбе привредника су највише 
упућене Министарству финансија (По-
реској управи) и локалним самоуправа-
ма у којима се налазе седишта фирми. По-
реској управи се замера то што она није 
спремна да се изнутра реформише и што 
као таква прави непотребне трошкове и 
бирократизује рад привреде, а локалним 
самоуправама се пребацују високи изно-
си пореза на имовину, накнаде и таксе за 
које привредници не виде да се касније 
улажу у развој локалне инфраструктуре, 
већ искључиво служе да намире локалне 
чиновничке апарате. 

•	 Шта	је	неопходно	да	држава	учи-
ни	како	би	привредници	изашли	
из	„депресије”	о	којој	говорите?

– Влада треба у што краћем року да ре-
дукује значајан ниво парафискалних оп-
терећења и бирократских процедура, да 
смањи порезе и доприносе на рад. Међу-
тим, да би се све ово урадило потребно је 
значајно смањити број запослених у јав-
ном сектору и новац који одлази на армију 
државних упосленика усмерити ка капи-
талним улагањима у инфраструктуру. 

Дешава се да се после дуготрајног ин-
систирања привреде неке процедуре 
поједноставе или укину, али онда се до-
несу неки нови прописи који опет у сва-
кодневној пракси искомпликују живот 
привредницима. Основни проблем је 
што се по министарствима често форми-
рају радне групе за писање неких зако-
на у којима нема представника привре-
де управо из оних делатности за које се 
доносе прописи. Такође, постоје и разне 
интересне групе које утичу на доношење 
одређених закона и прописа или година-
ма коче њихову промену због својих ин-
тереса. Влада је најавила нулту толеран-
цију против корупције, али привредни-
ци се и даље срећу са њом. 

Министарство привреде се у последње 
време труди да измени значајан број про-
писа који коче пословање, али се чини 
да нема таквог ентузијазма и подршке у 
многим другим министарствима и др-
жавним институцијама. Посебан про-
блем је што су ресори привреде и финан-
сија раздвојени, а Министарство привре-
де, иако свесно многих проблема у при-
вреди, нема полуге да промени порески 
систем и начин како финансијски про-
писи утичу на пословање фирми. С друге 

стране, Министарство финансија и њего-
ви службеници се понашају као слонови 
у стакларској радњи и њихови прописи 
често направе више штете него користи.

•	 На	шта	конкретно	мислите?
– Привреди највише отежавају посло-

вање процедуре које проистичу из зако-
на и подзаконских аката које доноси Ми-
нистарство финансија и Пореска управа 
Србије. Уместо да ове институције буду 
информатизоване и електронски пове-
зане са другим државним институција-
ма, оне бројним прописима и захтевима 
приморавају фирме у Србији да гомилају 
папире и разноразну документацију. Та-
кође, Министарство финансија није про-
писало критеријуме и ограничења за нап-
лату такси и накнада од стране локал-
них самоуправа и онда се по градовима 
и општинама привреди, по ћефу локал-
них политичких моћника, разрезују по-

рези, накнаде, таксе. Такав нам је и цео 
порески систем. Никада није урађена све-
обухватна анализа приходне стране фир-
ми у различитим гранама и делатности-
ма у реалним условима на домаћем тр-
жишту на основу које би биле одређене 
реалне пореске стопе, већ је цео порески 
систем постављен по методу „држави то-
лико треба и ми ћемо толико да узмемо”. 
Систем је тако постављен да он једе сам 
себе и мора из корена да се мења, а не да 
се праве закрпе.

Затим, Закон о рачуноводству, до-
нет 2013., значајно је повећао несигур-
ност у пословању, утростручио посао и 
због увођења нових процедура и софтве-
ра, привреду коштао више од 255 мили-

она евра. Истовремено, тај Закон нас је 
удаљио од света, јер су финансијски из-
вештаји о пословању фирми у Србији 
сада знатно компликованији за тума-
чење и тешко разумљиви за инвестито-
ре из ЕУ чије ћерке фирме послују и у 
Србији. АПР још не успева да обради фи-
нансијске извештаје фирми за протеклу 
2014. годину.

•	 Осим	 пореског	 система,	 које	 би-
рократске	 процедуре	 даље	 гуше	
привреду	и	у	којим	областима	су	
најзаступљеније?

– Стање је хаотично у грађевинарству 
и другим делатностима око дуготрајног 
чекања и скупих процедура за добијање 
„потврда о усаглашености” производа, 
где градилишта стоје месецима и годи-
нама, зато што неке институције не желе 
да дозволе примену нових увозних или 
домаћих грађевинских материјала и „ко-

бојаги” их испитују, иако за то немају мо-
дерну технологију. Процене говоре да, ка-
да би се ове потврде издавале у року од 15 
дана, број запослених у грађевинарству 
би био већи за више од 10.000 годишње.

Систем наплате еколошке таксе је 
створио велике губитке произвођачима 
електронских апарата и беле технике и 
многима из сектора металске индустрије, 
јер ове савесне компаније одвајају мили-
оне евра у буџет, а тај новац се не корис-
ти за инвестиције у области рециклаже и 
не враћа компанијама.

У трговини постоји на десетине нере-
формисаних прописа који значајно пос-
купљују пословање трговаца, па опет 
све то плаћају грађани који купују про-

Предности немачког тржишта

•	 На	којим	тржиштима	мала	и	средња	
предузећа	имају	највеће	шансе	–	где	
би	требало	да	се	усмере?	Које	делат-
ности	 имају	 највеће	 шансе	 на	 ино-
страним	тржиштима?	

– На првом месту тржиште немачког го-
ворног подручја и тржиште региона југо-
источне Европе, затим северноафричко и 
тржиште Блиског истока, а онда и остале 
земље ЕУ, Русија, северноамеричко тржиште. 
Посебно треба користити оне земље где 
имамо много наших људи у дијаспори, јер 
они могу да нађу партнере фирмама из Ср-
бије, пошто тамо живе, знају језик и локал-
ни менталитет. Турска, Пољска, Чешка и дру-
ге привреде су на тај начин повећале извоз.

Мрежа за пословну подршку активно 
тражи пословне партнере за домаћа мала 

и средња предузећа у Немачкој, Аустрији 
и Швајцарској.

Домаћи произвођачи имају шансу у 
пласману малих и средњих серија произво-
да на тржишту немачког говорног подручја, 
а исто важи и за ИКТ и друге „инжењерске” 
услуге. 

Искуства и контакти Мреже за по-
словну подршку показују да постоје ве-
лике шансе за извоз производа и услуга 
домаћих предузећа и у Холандију, Чешку 
и Пољску, а у мањој мери и у скандинавске 
земље. Српска квалитетна вина су изузет-
но цењена у Чешкој и Пољској, као и не-
ки готови производи индустрије хране. 
Српски текстилци и произвођачи коже и 
обуће имају простор да пласирају своју 
робу не само у земље немачког говор-
ног подручја, већ и у Холандију, Белгију, 
Данску, Италију, Скандинавију, Русију, на 
Блиски исток, итд. 
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изводе, јер су трговци принуђени да све 
те трошкове рачунају кроз малопродајне 
цене производа. 

Држава је кроз Закон о комуналним 
делатностима недавно монополизовала 
и погребне услуге, јер је забранила пре-
дузећима која нису најмање 51 одсто у др-
жавном власништву да пружају погреб-
не услуге грађанима, због чега се очекује 
даљи пораст цена услуга. Више од 3.000 
људи у приватним фирмама за погребне 
услуге остаће без посла. 

•	 Мрежа	 за	пословну	подршку	по-
себно	 сарађује	 са	 немачким	 кон-
султантима.	Какву	врсту	подршке	
они	пружају	СМЕ	сектору	и	који	су	
трошкови	њиховог	ангажовања?	

– Мрежа за пословну подршку сарађује 
са Сениорским експертским сервисом из 
Бона који има више од 17.000 експерата. 
Ови стручњаци су читав живот провели 
у немачкој индустрији, институцијама и 
образовним установама. Сениорски екс-
пертски сервис представља највећу екс-
пертску организацију у свету, а у Србији 
је преко њега од 2005. до данас боравило 
скоро 300 експерата за различите гране 
индустрије, у државним институцијама 
и локалним самоуправама.

У пракси читав процес од апликације 
до доделе експерта траје мање од два ме-
сеца. Домаћи привредници сносе само 
трошкове исхране и боравка немачких 
експерата, при чему то не мора да буде хо-
тел већ може и приватни смештај, као и 
симболичне дневнице у висини од седам 
евра, у динарима. Хонорар и осигурање 
експертима покрива немачка држава. 

До сада су у аплицирању најажурније 
компаније из производних делатнос-
ти којима немачки експерти помажу да 
оптимизују своју производњу, трошко-
ве, али и контролу квалитета, мада има и 
оних који би желели да се преоријентишу 
ка новим производима, па су им драгоце-
не информације из прве руке на које нове 
производе могу да се фокусирају и како да 
приступе тржишту ЕУ приликом пласма-
на тих производа.

За сада је највише немачких експерата 
на овај начин ангажовано у компанија-
ма металског сектора и у области произ-
водње грађевинског материјала, али се 
очекује и долазак експерата из области 
машинске, хемијске и дрвне индустрије, 
туризма и угоститељства, трговине, као 
и индустрије хране и пића.

•	 На	који	начин	још	мала	и	средња	
предузећа	могу	да	сама	промене	по-
словни	амбијент,	шта	је	то	што	она	
могу	да	ураде	да	„помогну	себи“?

– У овом тренутку најважније је не чи-
нити погрешне кораке и не улазити у ин-
вестиције које имају малу шансу да се вра-
те и оплоде. Затим, треба бити одважнији 
и покушати наступати на инотржишти-
ма, а посебно на тржиштима са високом 
куповном моћи, какво је тржиште не-
мачког говорног подручја. Треће, што се 
често занемарује, важно је улагање у љу-
де и стално подизање нивоа менаџерских 
вештина, али и улагање у усавршавање 
нижеквалификованог занатског кадра, 
јер нам недостају менаџери који су спо-
собни да вуку фирме напред, као и врхун-
ске занатлије.

Фирме које раде по „о-рук” принципу 
углавном имају разне „критичне тачке”, 
пуно мањкавости у организацији произ-
водње, контроли квалитета и пласмана, 
приступу тржишту и маркетингу, обла-
сти безбедности и здравља на раду. 

Четврто, газде многих фирми у Србији 
које су почеле као микро, а сада су све 
већа и већа мала, па и средња предузећа, 
треба да науче да расподеле послове и де-
легирају одговорност. Предузетништво 
у Србији је у почетку увек тешка герила, 
али у предузећима која расту то се мора 
на време пресећи и правовремено реорга-
низовати унутрашња структура. 

•	 Које	су	то	перспективне	нише	за	
инвестирање	у	наредном	периоду,	
у	ком	правцу	би	они	који	евенту-

ално	 размишљају	 о	 започињању	
посла	требало	да	размишљају?

– Код нас је због тежине пословања све 
мање иностраних компанија које произ-
воде високотехнолошке производе, а све 
више оних којима треба нискоквалифи-
кована и јефтина радна снага. 

Улагање у производњу готових 
пољопривредних производа, воћарство и 
виноградарство, производњу лековитог и 
зачинског биља, може да буде успешна ин-
вестиција у Србији. Такође, грана тури-
зма и угоститељства има значајан прос-
тор да се развија и једна је од ретких која 
није стагнирала у последњих шест година. 

У енергетици изгледа да недостаје по-
литичке воље да се земља отвори за ин-
вестиције. Уместо да у значајном делу 
Србије имамо поља соларних панела и 
ветропаркове који би запослили преко 
35.000 људи (по проценама иностраних 
експерата) земља је и даље затворена за 
крупне инвестиције у енергетику. 

Већ поменута рециклажа, уместо да 
буде такође развојна индустрија, зауста-
вљена је у канџама бирократије. 

Наравно, развој индустрије саобраћаја 
и транспорта кроз нашу земљу, а посеб-
но ревитализација друмских и железнич-
ких коридора донела би значајне прихо-
де. Србија, по процени европских експе-
рата, на транзиту робе годишње изгуби 
више од 330 милиона евра због изостан-
ка модернизације и реформи на железни-
ци. Развој саобраћајне инфраструктуре за 
собом вуче и развој сектора услуга, тако 
да би се и ту створило окружење за ус-
пешне бизнисе.

•	 Недавно	истраживање	УСАИД-а	
показује	да	СМЕ	сектор	углавном	
послује	на	локалу.	Како	да	преду-
зећа	из	тог	сектора	изађу	на	стра-
на	тржишта?

– Истраживање Европске комисије по-
казује да просечан проценат извозника у 
сектору МСП у 14 земаља ЕУ износи 11,9 
одсто, док је у Србији 4,1 одсто. Да би до-
маћа МСП повећала извоз на првом мес-
ту морају активније наступати на ино-
тржиштима и имати за то финансијс-
ку подршку комерцијалних банака или 
државних развојних фондова. Најбољи 
модел развоја наших МСП су стратеш-
ка партнерства са компанијама партне-
рима из земаља ЕУ и других делова све-
та. Такође, морају се боље организовати и 
формирати пословни клубови и кластери 
како би олакшали организацију послов-
них посета у иностранству и повезивање 
са партнерима. 

Весна Лапчић

Удруживање

Удруживање малих и средњих преду-
зећа је концепт који се показао као алфа и 
омега у највећим европским привредама 

– немачкој, француској, италијанској, хо-
ландској. На овај начин привредници раз-
мењују информације и ступају у партнер-
ства, деле трошкове заједничког наступа 
на сајмовима и привредним манифеста-
цијама у другим земљама, јачају своју пре-
говарачку позицију према државном апа-
рату и активније лобирају за боље усло-
ве пословања. 

Привредници морају да буду свесни 
да до крупних промена привредног ам-
бијента неће доћи уколико не буду снаж-
но удружени и као такви способни да на-
метну предузетничка мерила вредности у 
друштву. Када погледате данашњу водећу 
европску привреду – Немачку, можете ви-
дети да тамо доминирају породичне фир-
ме које су грађене генерацијама (преко 82 
одсто), а данас многе од њих прерастају 
у мултинационалне компаније светских 
размера. 
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УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ САВЕЗА НОВИНАРА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

Радојки Николић награда 
за животно дело

Добитници овогодишње Новинарске 
награде за животно дело Савеза новинара 
Србије и Црне Горе (СНСЦГ) су: Радојка 
Николић, Живко Перишић и Душан Да-
видовић, саопштило је Удружење нови-
нара Србије 28. октобра а награде су уру-
чене 29. октобра 2015., на Дан СНСЦГ-а у 
Прес центру УНС-а у Београду.

Одлуку о додели награда за живот-
но дело донео је, већином гласова, жи-
ри у саставу Миодраг Трипковић (пред-
седник жирија), Петар Јеремић и Батић 
Бачевић. Председник жирија и прошло-
годишњи добитник Награде за животно 
дело Миодраг Трипковић за УНС је изја-
вио да су „многи овогодишњи кандидати 

могли да понесу ову награду, али је већи-
ном гласова жирија избор био за ова три 
новинара који су се целог живота борили 
за слободу новинарства и дигнитет нови-
нарске професије“.

У образложењу жирија се наводи да се 
Радојка Николић новинарством бави ду-
же од четрдесет година, као новинар, ко-
ментатор и уредник економске рубрике 
у листу Политика, уредник економских 
тема у недељнику НИН, а последњих го-
дина води издавачку кућу NIRA PRESS 
која издаје Магазин Бизнис и Економетар.

Душан Давидовић из Котора је вишеде-
ценијски новинар Побједе и Радио-телеви-
зије Црне Горе. Награда му се додељује за 

изузетан допринос слободи информисања 
и јачању значаја новинарске професије.

Живко Перишић је дугогодишњи допи-
сник Радио Београда из рудничко-таковског 
краја и Агенције Бета од њеног оснивања. 
Писао је и за Политику, Блиц и Агенцију 
Танјуг. Јавност је обавештавао о догађајима 
и личностима, откривајући и бројне злоупо-
требе носилаца јавних функција.

Награда за животно дело додељује се 
за укупан рад у новинарству и састоји се 
од дипломе и златног прстена, наводи се 
у саопштењу УНС-а.

Добитници признања су и новинари Живко Перишић, дугогодишњи дописник 
Радио Београда из рудничко-таковског краја и Агенције Бета од њеног 
оснивања, и Душан Давидовић, новинар Побједе и Радио-телевизије Црне Горе

Добитници награде за животно дело: Душан 
Давидовић, Радојка Николић, Живко Перишић
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ПОДРШКА ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ КРОЗ ПРОЈЕКАТ НАРР-а И УСАИД-а 

Ефекти финансијске кризе највише су 
се одразили на пословање МСП и нераз-
вијених општина којих у Србији има чак 
30 одсто. У неким локалним самоуправа-
ма у региону јужне и југозападне Србије, 
са ограниченим развојним потенцијалом, 
незапосленост је већа и од 60 одсто. Преду-
зетницима у неразвијеним регионима не-
достају знања за унапређење пословања, 
фирме нису довољно међусобно повезане 
и имају проблема око приступа капиталу 
за набавку опреме за покретање бизниса. 
Национална агенција за регионални раз-
вој (НАРР), у сарадњи са Америчком аген-
цијом за међународни развој (УСАИД), ре-
ализује Пројекат подршке развоју приват-
ног сектора на југу и југозападу Србије, од 
краја 2013. до априла 2016. године. НАРР, у 
сарадњи са УСАИД-ом, унапређује развој 
сектора МСП, повећава продају и ојачава 
управљачку праксу. 

Током две године нефинансијска и фи-
нансијска подршка пружена је за око 180 
фирми, међу којима су почетници у биз-
нису, предузећа која послују дуже од две 
године, извозници, кластери и удружења 
која имају потенцијал за развој у области 
агробизниса (млекарска индустрија, пре-
рада меса, прерада поврћа), лаке индус-
трије (дрвна и алуминијумска столарија, 
врата, прозори) и текстилне индустрије 

– мода (обућа и одећа). За финансирање 
пројекта у прве две године биће утроше-

но 4,1 милион долара. Очекује се да УСА-
ИД одобри наставак пројекта који би тре-
бало да траје још две године.

Повећање запослености 

Пројекат помаже развој омладинског 
и женског предузетништва кроз тренин-
ге за започињање посла, писање бизнис 
планова и доделу грантова за куповину 
опреме. Кластери и удружења подржани 
су кроз едукације, стручну помоћ, саве-
товање, менторинг у области радне сна-
ге и радних вештина, наступе на сајмо-
вима и грантове. Пројекат се реализује у 
12 општина: Врању, Лесковцу, Новом Па-

зару, Прешеву, Бујановцу, Медвеђи, Раш-
кој, Сјеници, Тутину, Прибоју, Пријепољу 
и Новој Вароши. У реализацији учествују 
и четири регионалне агенције из Ужица, 
Новог Пазара, Лесковца и Краљева. 

Срђан Бељан, менаџер пројекта и шеф 
за међународну и међурегионалну сарадњу 
у НАРР-у, у разговору за Економетар каже 
да су највећи проблеми у Србији незапос-
леност и разлике у развијености региона. 
Ти проблеми су повезани, а у неразвијеним 
општинама је свако ново радно место ве-
лики успех. Зато је управо овај пројекат ус-
мерен на повећање запослености, смањење 
регионалних разлика и побољшање квали-
тета живота у ова два региона. 

– Подстицајна средства и донације које 
се пласирају да би се повећало запошља-
вање, значајно доприносе унапређењу 
развоја МСП и смањењу регионалних 
разлика у Србији. На југу и југозапа-
ду Србије један од највећих узрока не-
развијености је у томе што нема довољ-
но стручних кадрова и што се не ос-
нивају нова предузећа. Развој МСП и 
предузетништва значајно може да по-
могне развој региона, а без развоја преду-
зетништва Србија не може имати значај-
нију стопу привредног раста, каже Бељан. 

Према речима нашег саговорника, 
НАРР је прва институција из неке од зе-
маља партнера УСАИД-а у свету, која ди-
ректно реализује пројекат који финанси-

Циљ Пројекта је 
унапређење развоја 

у 12 општина: Врање, 
Лесковац, Прешево, 

Бујановац, Медвеђа, 
Рашка, Нови Пазар, 

Сјеница, Тутин, Прибој, 
Пријепоље и Нова Варош

Препреке у пословању

Према резултатима истраживања о 
стању, потребама и проблемима МСП и 
предузетника у Србији, које је НАРР реа-
лизовао међу 8.000 привредних друштава 
и предузетника 2013. године, као највеће 
препреке у пословању предузетника оз-
начени су слаба наплата потраживања и 
недостатак повољних извора финанси-
рања. Проблем представља и лоше за-
конодавство, превелики порези на зара-
де и добит, административне препреке и 
неусклађеност пословања са захтевима 
стандарда квалитета.

За предузетништво у неразвијеним 
подручјима 4,1 милион долара 

У економски угроженим градовима и општинама на југу и југозападу Србије реализује се Пројекат подршке развоју 
приватног сектора којим се јача конкурентност и отварају нова радна места. Пројекат је стартовао крајем 
2013. и траје до априла 2016. године, а до сада је нефинансијска и финансијска подршка пружена у око 180 фирми. 
Очекује се да УСАИД одобри наставак пројекта за још две године 
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ра Америчка агенција за међународни 
развој. То представља велико признање 
раду НАРР-а.

Подршка за почетак пословања

УСАИД је за реализацију пројекта 
одабрао секторе у којима постоји по-
тенцијал за раст МСП на југу и југоза-
паду Србије. У области лаке индустрије 
подржан је развој свих области, осим хе-
мијских процеса производње. 

Грантове за куповину опреме за поче-
так и развој пословања, у вредности од око 
7.500 долара, добили су власници 36 ново-
основаних предузећа, млади до 35 годи-
на старости и жене. Опрема коју за преду-
зетнике купују регионалне агенције, зна-
чајно је помогла омладинцима и женама да 
започну и унапреде предузетнички подух-
ват. Нове машине, добра информисаност и 
консултантска подршка за оснивање фир-
ми, доприносе повећању броја предузећа 
и увећавају проценат њихове успешности. 

– Предузетници имају обавезу да кроз 
пројекат оправдају добијене грантове и на-

кон две године пословања постаће власни-
ци машина. Највише интересовања је било 
за куповину опреме за развој текстилне и ла-
ке индустрије, машинa за производњу сто-
ларије, опреме за козметичке и кројачке са-
лоне, косилице, фрезе. Ово интересовање у 
складу је са традиционалном привредном 
структуром југа Србије, а омладинци и же-
не настоје да оживе развој текстилне индус-
трије. Након куповине опреме, подршка се 
наставља и у првих шест месеци пословања. 
Зато су фирме добиле и по 50 сати менто-
ринга, консалтинг за управљање финансија-
ма у трајању до три месеца, специјализоване 
тренинге, процену потреба у области радне 
снаге и вештина, каже Срђан Бељан. 

Кластерима и удружењима додељени 
су грантови за набавку опреме и опре-
мање канцеларија. Добили су и подршку 
кроз тренинге за кластер менаџере, мар-
кетинг, радионице за упознавање са про-
писима који се примењују у ЕУ. 

Повезивање са партнерима 

Могућност квалитетног развоја у об-
ластима лаке, текстилне и агроиндус-
трије је у извозно оријентисаним посло-
вима, па је извозницима обезбеђена и по-
моћ за учешће на иностраним сајмови-
ма, организовање „match making events”, 
у којима домаћи предузетници успоста-

Сарадња са консултантима 

У оквиру Пројекта подршке развоју 
приватног сектора, предузетници до-
бијају различите облике техничке по-
моћи о уређењу пословања, савете за но-
ви дизајн производа и амбалажу, израду 
софтвера. У тим фирмама приход је значај-
но порастао, а број запослених је повећан. 

Срђан Бељан каже да предузетни-
ци понекад имају отпор када консултант 
дође у фирму и започне анализу посло-
вања и документације, али се убрзо по-
каже да он саветима значајно унапређује 
њихов рад. Ментори идентификују проб-
леме и проналазе решења, дају предлоге 
за унапређење пословања и процену ис-
плативости улагања у развој производа. 

– За смањење незапослености и подсти-
цање економског раста у два региона, вео-
ма је важно развијање предузетничког ду-
ха. Али, да би развој предузетништва био 
бољи, потребни су млади предузетници, 
образовани и са вештинама, као и осни-
вање већег броја женских фирми – каже 
Бељан. Саговорник Економетра истиче да 
је потенцијал који жене имају у Србији вели-
ки и да није довољно искоришћен. Преду-
зетницама које започињу бизнис потребна 
су и боља знања о руковођењу предузећем.

– Због тога су овакви пројекти веома 
значајни, јер могу да допринесу јачању 
свести омладинаца и жена, економском 
осамостаљивању, али и већем запошља-
вању у локалним срединама, каже Бељан.

Срђан Бељан

Организовано представљање предузeтника на националном штанду



 24 Нaша тема

вљају комуникацију са потенцијалним 
партнерима из иностранства и предста-
вљају производе и услуге. 

У 2014. и 2015. години организовано је 
представљање предузетника на пет сај-
мова и две сајамске манифестације за уд-
ружења и кластере у оквиру национал-
ног штанда. 

– На сајмовима у Минхену, Диселдор-
фу и Цељу, бројни предузетници су ус-

поставили сарадњу са страним фирмама, 
а неки од њих су уговорили продају са ев-
ропским партнерима. Крајем новембра 
ове године, предузетници који послују у 
сектору агроиндустрије излагаће произ-
воде на сајму прехране и лаке индустрије 
у Минхену, каже Срђан Бељан.

Пројекат за развој приватног сектора на-
довезује се на успех УСАИД-овог Пројекта 
за економску сигурност, који се завршио у 

марту 2014. године, након што је помогао 
да 137 МСП из ова два региона превазиђу 
препреке на путу ка успешном пословању. 

Искуства предузетница 

Власнице фирми које су добиле опрему 
кажу да су машине за производњу и обуке 
за почетак и развој пословања биле драго-
цене за оснивање фирми и повећање про-
изводних капацитета. Оне ће без дилеме 
наставити пословање, а савремене маши-
не су додатна стимулација да крену агре-
сивније на тржиште и запосле раднике.

Уз подршку регионалне агенције Леско-
вац, Снежана Вучковић је основала фирму 
Siki SMS за производњу АЛУ и ПВЦ сто-
ларије у селу Доња Стопања, код Лесков-
ца. Њен супруг, свекар и отац деценијама 
израђују производе од дрвета и Снежана 
је одлучила да настави породичну тради-
цију. На сајту агенције пронашла је ин-
формације о Пројекту НАРР-а и УСАИД-
а и у регионалној агенцији у Лесковцу по-
хађала обуку за почетак пословања. 

– Ако имате идеју и знате како да је ре-
ализујете није тешко да се напише бизнис 
план. Захтеви купаца су се променили и 
уместо од дрвета, већина тражи прозоре и 
врата од пластике. Од агенције сам добила 
бушилицу, чистилицу, машину за обраду 
столарије. Сама не бих могла да их купим, 
а у фирми је сада све „на дугме”. Аутома-
тизација значајно увећава производњу 

Фармер фармеру 

НАРР је у сарадњи са УСАИД-ом, реали-
зовао и пилот пројекат „Farmer to farmer“ 
(Фармер фармеру), пружањем нефинансијс-
ке подршке предузећима и удружењима из 
области агробизниса. Амерички стручња-
ци су, у сарадњи са регионалним развојним 
агенцијама из Лесковца, Ужица и Новог Па-
зара, од априла до јула преносили искуства 
из праксе једне од најразвијенијих еконо-
мија. Због добрих резултата НАРР и УСАИД 
Београд су предложили наставак проје-
кта, којим ће бити обухваћене локалне са-
моуправе широм Србије, у вредности од 
150.000 долара. У току је избор америчких 
институција, које ће у сарадњи са НАРР-ом 
и регионалним агенцијама имплементира-
ти пројекат.

Ана Жегарац, помоћница директора и 
руководилац Сектора за међународну и 
међурегионалну сарадњу, едукацију и мен-
торинг НАРР-а, каже да је пилот пројекат 

реализован у кластеру „Увачка река млека“ 
из Нове Вароши, Регионалном воћарском 
кластеру јужне Србије из Лесковца и преду-
зећу „Бени комерц“ из Сјенице. Експерти из 
САД су у сарадњи са предузетницима и ме-
наџментом кластера радили на унапређењу 
пословања компанија, јачању конкурентно-
сти и креирању наступа на тржишту. 

После сајма – извоз

На сајму обуће у Диселдорфу који су пре-
дузетници недавно посетили у организацији 
НАРР-а, фирме „Цецо Лајн“ и „Еуроскарпа“ 
добиле су уговоре за продају робе у износу 
од око 50.000 евра, захваљујући контактима 
који су успостављени на сајму. 

Сенад Авдовић, власник модне обуће 
„Цецо Лајн“ из Новог Пазара, успоставио 
је сарадњу са купцима из Италије и Русије. 
Договорен је извоз око 2.000 пари обуће у 
Италију.

– Компаније са којима смо започели са-
радњу нису знале да постојимо, али уз успе-
шан наступ и преговоре успели смо да про-
дамо производе. Организован наступ фирми 
из Србије на сајмовима значајно унапређује 
пословање предузетника, омогућава ус-
постављање важних контаката и размену ис-

кустава са компанијама које послују на свет-
ском тржишту, каже Сенад Авдовић.

Он је представник кластера произвођа-
ча обуће NP Shoes који је у оквиру Пројекта 
подршке развоју приватног сектора добио 
софтвер у вредности од 10.000 евра, за контро-
лу израде нових модела и дизајнирање обуће. 

Иначе, робна марка „Цецо Лајн“ настала 
је 1994. године. Дневно производе 180 па-
ри ципела и сарађују са клијентима из 15 зе-
маља Европе.

– Мој отац је био обућар у фабрици обуће 
„Рас“ у Новом Пазару од 1970. године. Изра-
ду обуће започели смо на једној машини и са 
неколико радника, а уз улагања, рад и про-
изводњу уникатних модела успели смо да се 
наметнемо на домаћем и страном тржишту. 
Обућарски занат прерастао је у породични 
бизнис. У фабрици која је опремљена најмо-
дернијим машинама запослено је 40 радника, 
који поред модне обуће, производе и обућу 

за угоститељство, каже Сенад Авдовић. Он 
додаје да су највећи проблеми произвођача 
обуће обезбеђивање сигурних купаца.

– Тешко је унапред проценити да ли ће ку-
пац редовно измиривати дуговања, па у са-
радњи са колегама из индустрије обуће про-
веравамо сигурност купаца. За унапређење 
пословања најважнији су упорност и воља, 
јер када постоји жеља да развијате по-
сао, увек дођу и боља времена, каже Сенад 
Авдовић.

Сенад Авдовић

Ана Жегарац
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прозора и врата и убрзава испоруку, ка-
же Снежана Вучковић за Економетар. 

Она тврди да је предузетницима на 
југу Србије највећи проблем недостатак 
новца за куповину сировина и покретање 
посла и да им је свака помоћ у том сми-
слу добродошла. 

У оквиру овог Пројекта подршке развоју 
приватног сектора, средства за куповину 
опреме добила је и Стојанка Цола Оташевић 
из Прибоја, власница фирме PB Domestic за 
прераду воћа и поврћа. Регионална аген-
ција Златибор купила је дупликатор зап-
ремине 200 литара, пасирку за коштуњаво 
воће и парадајз и сецкалицу за воће, у вред-
ности од око 6.000 долара. Она је пре две го-
дине основала фирму, запослила мужа, ћер-
ку и у сезони ангажује још три радника. 

Пословни пут започела је пре две го-
дине када је производила мале количине 
ајвара, слатког, џемова, све без конзерван-
са и под називом „Цолина зимница“. Зах-
ваљујући савременој опреми повећала је 
капацитет фирме три пута и уговорила 
продају 2.000 тегли ајвара и џема за јед-
ног великог домаћег купца.

– Опрема је била најважнији подстицај 
за развој пословања. Планирамо гајење по-
врћа и воћа без пестицида на породичном 
имању и продају у малопродајним објекти-

ма у Прибоју, Новој Вароши и Ужицу. У ре-
гионалној агенцији требало би да добијемо 
и обуку за увођење стандарда Хасап за без-
бедност хране, каже Стојанка Оташевић. 

Она истиче да почетницима у бизнису 
у Србији највише недостаје финансијска 
подршка за почетак пословања, јер су ула-
гања велика, а понуда банака не одговара 
власницима старт ап фирми због високих 
камата. Велики проблем за пласман про-
извода представља и нелегално пословање 

жена које у кућама спремају и продају зим-
ницу, а не плаћају порезе. То смањује шан-
се за развој регистрованих фирми.

Упркос проблемима, реализација овог 
пројекта је показала колико је важна 
подршка предузетницима. Подстицањем 
добрих идеја, едукацијом и подизањем 
капацитета у предузећима, могу се отва-
рати нова радна места и могуће је створи-
ти бољи амбијент за пословање. 

Мирјана Вујадиновић

Стојанка Оташевић за 
„Цолину зимницу“ добила 

опрему вредну око 6.000 долара
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ВЕСТИ ИЗ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Иницијатива за продужење 
Аутономних трговинских мера 

Председници привредних комора земаља западног Балкана 
подржали су иницијативу привредних комора Србије и Косова да 
ЕУ продужи Аутономне трговинске мере (АТМ), односно право 
на бесцарински извоз у Европску унију, које истиче 31. децембра.

Иницијатива за слање писма званичницима у Европској 
унији за обнову АТМ подржана је на оснивачкој седници Уп-
равног одбора Коморског инвестиционог форума (КИФ), која је 
одржана у Бечићима 21. октобра.

Председник Привредне коморе Србије (ПКС) Марко Чадеж 
објаснио је да је поред тога што Србија има Споразум о стаби-
лизацији и придруживању (ССП), који третира уговорни однос 
када су у питању промет роба и царина са ЕУ, један део произ-
вода, и те како важан за Србију, још „покривен” Аутономним 
трговинским мерама.

„Са Привредном комором Косова, која има много више про-
извода на тој листи, покренули смо иницијативу да је коморе 
подрже и да се обратимо доносиоцима одлука у ЕУ да продуже 
овај споразум“, рекао је Чадеж.

Председник ПКС је нагласио да је то учињено да се не би де-
сило да компаније из Србије преко ноћи морају да плаћају веће 
цене и не буду конкурентне. Марко Чадеж је посебно похвалио 
КИФ, као тело које може да оствари много више него привред-
не коморе појединачно.

Коморски инвестициони форум западног Балкана, један од 
пројеката подршке привреди и јачању економске сарадње у ре-

гиону, почео је са радом седницом Управног одбора и форми-
рањем радних група за инфраструктуру и комуналне делатнос-
ти, унапређење пословне и инвестиционе климе и развој при-
ватног сектора.

Форум ће омогућити ефикасније укључивање пословних 
заједница у реализацију инфраструктурних и других пројеката 
значајних за економски развој западног Балкана. На тај начин ће 
се објединити информације и ресурси, унапредити конкурентност, 
развој предузетништва, обезбедити повећање инвестиција, запос-
лености и брже интеграције региона у ЕУ.

Чадеж члан Борда директора Еврокомора
Избор у највише руководство Евроко-

мора представља признање Марку Чаде-
жу за постигнуте резултате у модерниза-
цији коморског система, допринос јачању 
регионалне сарадње у оквиру Берлинског 
процеса и интернационализацији српске 
привреде. Интензивне активности пред-
седника Чадежа знатно су унапредиле 
позицију ПКС у земљи, али и у заједни-
ци европских комора.

„Циљ је да Комора постане центар који 
ће квалитетном инфраструктуром пружи-
ти подршку за ефикасан економски развој“, 
рекао је председник ПКС, представљајући 
чланицама Еврокомора резултате модер-
низације коморског система Србије. Чадеж 
је нагласио да је важно да коморске услу-
ге одражавају потребе чланства и помогну 
јачање конкурентности компанија поједи-
начно и националне економије у целини.

Признања председнику Чадежу и При-
вредној комори Србије за постигнуте ре-
формске резултате стигла су и од највиших 
званичника европских привредних комора.

Генерални директор Удружења немач-
ких привредних комора Мартин Вансле-
бен оценио је да је Србија успешна прича у 
процесу модернизације коморског система 
и да у томе треба да буде пример другима.

По речима Кристофа Лајтла, председни-
ка Аустријске привредне коморе, резултати 
ПКС показују да се може много постићи у 
унапређењу односа са пословном заједницом 
и са владом и надлежним институцијама.

Генерална скупштина Еврокомора 
одржана је у оквиру Економског форума 
који сваке друге године организује Асо-
цијација европских привредних комо-
ра – Еврокомора. Најважније теме ово-
годишњег форума биле су иновативне ус-
луге, реформа пословног модела и упра-
вљање привредним коморама.

Са заседања Генералне скупштине 
Еврокомора у Луксембургу

Марко Чадеж, на заседању Генералне скупштине 
Еврокомора 16. октобра у Луксембургу

Управни одбор Коморског инвестиционог форума одржан је у Бечићима



ОГЛАС
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У ПОСЕТИ ПОРОДИЦИ СРЕЋКОВИЋ У ВАЉЕВУ

Како су дрвене играчке 
постале бизнис и задовољство
Верица и Марко Срећковић ушли су у предузетничке воде тек пре три године и осмислили нови посао којим 
ће се бавити – производња еколошки здравих, дрвених дечјих играчака за којима у развијеној Европи и свету 
влада велико интересовање. Остварују изванредну сарадњу са фирмом „Вуд арт“, која се овим послом бави већ 
десет година, имају реалне извозне планове и сматрају да посла има, али је велика штета што нема довољно 
иницијативе код млађих генерација 

Марко Срећковић би вероватно још 
коју годину радио као столар у некој фир-
ми у Ваљеву и чекао пензију а његова су-
пруга Верица, медицинска сестра, пензи-
онисана пре две године, чувала би унуку 
од ћерке и чекала принову од сина. Или би 
се бавили неким другим пословима јер су 
вредни људи навикли да раде, иако је Мар-
ко у 63. а Верица у 59. години. Догодило се, 
међутим, да је пре три године Марко остао 
без посла у фирми у којој је радио као ви-
сококвалификовани столар и то је напра-
вило нову животну прекретницу. Код ко-

га да тражи посао? Ко ће га примити ако 
има још само две-три године до пензије? 
Чекање на бироу рада није решење...

Не може се тачно рећи ко је први до-
шао на идеју, да ли Марко или Верица, 
али је посета ћерки која живи у Швајцар-
ској, у Базелу, свакако била одлучујућа да 
обоје схвате да Марко има златан занат за 
прављење – дрвених играчака за децу, без 
којих су незамисливе дечје игре у развије-
ним европским земљама.

Када смо породицу Срећковић недав-
но посетили (крајем септембра, у оквиру 

Медијског каравана који су организова-
ли Фондација Ана и Владе Дивац, Уни-
кредит фондација и Уникредит банка), 
имали смо прилике да чујемо целу њи-
хову успешну причу о новом бизнису и 
да се уверимо у оно што раде. У свему то-
ме је најважније што су Срећковићи до-
казали да за предузетништво године ни-
су важне. Креативни дух и смисао за рад 
и стварање немају генерацијска ограни-
чења, потврдило се још једном. 

– У Србији не постоји навика да ро-
дитељи купују деци дрвене играчке. Још 

За овакву кухињу потребно је седам дана рада
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нема те свести колико су дрвене играчке 
едукативне и еколошки здравије од плас-
тичних. Кад смо били у посети код ћер-
ке у Базелу, јер имамо и унукицу, видели 
смо да је тамо потражња и понуда дрве-
них играчака огромна. И онда смо раз-
мишљали да би можда било најбоље да 
супруг, пошто је столар, почне да прави 
дрвене играчке. Тада је наш син био на 
крузеру, радио је и пловио, па смо се са 
њим консултовали. Он се сложио и нов-
чано нам је помогао да купимо прву вели-
ку машину за обраду дрвета, прича Вери-
ца о првим корацима у овом бизнису које 
су направили пре три године.

Од играчака које су добро разгледали 
у Базелу, највише им се допала кухињи-
ца за коју је Марко био сигуран да може 
да направи исту такву, а можда и бољу. И 
успео је. Регистровао је фирму – Столар-
ска радња „Шумарко”, кренуо да ради и 
направили су две кухињице.

– Једна је била црвена, друга розе. Муж 
носи једну, ја другу. Направили смо и још 
неке играчке и креветиће, ставили све у 
кола и кренули. План нам је био да иде-
мо у продавнице и нудимо наше произ-
воде од Ваљева до Суботице, а на југу да 
идемо доле до Врања. Наравно, већ на по-
четку нашег пута, одмах смо све прода-
ли. Интересовање је било велико – при-
ча Верица. 

Прву кухињицу и креветиће узела је 
једна продавница у Лазаревцу, а пред-
ставништво компаније Пертини у Бео-
граду је одмах имало прве поруџбине: 

– Директор представништвa Перти-
нија нас је примио, видео наше кухињи-
це и креветиће и одушевио се. И он и ос-

тали радници. Свима се допала прецизна 
и квалитетна израда: нема оштрих опас-
них ивица а све је бојено еколошким во-
деним бојама за децу и премазано ла-
неним уљем које се користи у исхрани. 
Било је јасно да у Пертинију желе так-
ве играчке. За сада имамо коректан од-
нос, дајемо им готове производе, они 
нам плаћају. Играчке радимо по нашим 
идејама. Ако имају они неке захтеве и то 
можемо да испунимо – објашњава Марко 
Срећковић и каже да су тек недавно до-
били од њих захтев да направе један но-
ви дрвени предмет. 

Брачни пар Срећковић је веома поно-
сан на кухињицу коју су сами креирали 
комбинујући моделе које су видели, а у 
прошле две-три године откад раде, на-
правили су око 200 комада. Израда је за-
хтевна, потребна је прецизност и педант-
ност и зато се на једној кухињици ради 
седам дана. 

– У првој години рада нисмо баш има-
ли зараду. Уложили смо од седам до осам 

хиљада евра у посао. Син нам је новчано 
помогао да купимо ту прву, велику ма-
шину која је коштала 5.200 евра. У годи-
ни када смо почели са радом направили 
смо око 200 кухињица и око 400 креве-
тића. Важно је да смо у првој години по-
словања фирме били „на нули“. Али, за-
то је друга година изгледала боље, а још 

Креветићи које Срећковићи раде за „Пертини“

Кухиња, дневна соба и купатило

Прва машина коју су купили новцем који им је син позајмио
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боље почетак треће године рада. До сада 
нисмо користили кредите јер смо успе-
вали некако да сопственим средствима 
финансирамо производњу. Зато нам мно-
го значи што смо добили ових 6.800 евра 
за куповину машине и алата од Фонда-
ције Ана и Владе Дивац, Уникредит фон-
дације и Уникредит банке – каже Марко 
Срећковић.

Он напомиње да наплата потражи-
вања траје 60 дана, да је тако по зако-
ну и да компаније тај рок углавном по-
штују, али је за овакав мали бизнис и то 
дуг период. Јер, треба платити сировине 
(дрво) које углавном набављају у Звор-
нику и нешто мало и у Сремској Мит-
ровици, треба платити изнајмљен прос-
тор за радионицу, обавезе према др-

жави. Зато им се највише исплати ако 
крајњи корисници играчке купују ди-
ректно од њих а не преко посредника, 
али је на тај начин немогуће продати ве-
лике количине.

Према бизнис плану са којим су се 
нашли међу добитницима на конкурсу 

„Идеја за боље сутра“ Фондације Ана и 
Владе Дивац и Уникредит банке, у јуну 
ове године, треба да купе машине, алате, 
повећају производњу и запосле две особе. 

– Ми смо једног радника већ запосли-
ли. То је најбољи друг нашег сина и Мар-
ко га обучава да се што боље укључи у по-
сао. Јер, после одласка у пензију, за две-
три године, супруг жели да се мало по-
вуче а да њему препусти посао. Наравно, 
супруг ће остати да надгледа шта се и ка-
ко ради, биће укључен у производњу, али 
са мање интензитета. А до краја ове го-
дине ћемо запослити још једног радни-
ка. Касније, ако крене извоз, сигурно ће-
мо запослити више људи – каже Верица 
Срећковић.

Она води финансије у фирми „Шумар-
ко“ и истиче да је веома значајно што су 
од добијеног новца на конкурсу „Идеја 
за боље сутра“ купили две половне, али 

Дечија соба „у поткровљу“

Кухињица у кући

Спаваћа соба

Купатилце

Верица и Марко Срећковић испред радионице „Шумарко“ у Ваљеву
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Сарадња са Вуд артом

Столарска радња „Шумарко“ захваљујући 
сарадњи са компанијом Вуд арт из Лазаревца, 
која већ десет година производи едукативне 
и квалитетне дрвене играчке, планира извоз 
у Немачку, Швајцарску и Француску. О ком-
панији Вуд арт коју су основала браћа Дејан и 
Славиша Петровић, Економетар је писао пре 

неколико година. Овога пута, приликом по-
сете Медијског каравана који су 27. септем-
бра организовали Фондација Ана и Владе Ди-
вац и Уникредит банка, браћа Петровић су се 
нашла у Ваљеву као партнерска компанија. 

О томе како је дошло до сарадње са „Шу-
марком“, Дејан Петровић каже да је Марко 
дошао у Вуд арт и питао их за неке савете. 

– После десет година рада имали смо не-
вероватно искуство да неко тражи савет у 
вези са производњом! То нам се до тада није 
десило. У разговору смо убрзо схватили да 
човек има потенцијала, да је заинтересован 
и да ради са ентузијазмом. Зато смо и поче-
ли сарадњу око једног производа. Али, сада 
тек креће права сарадња. Ми смо десет го-
дина у Србији тражили некога са ким бисмо 
могли да сарађујемо и нико није показивао 
такво интересовање ни преданост послу, ни 
поштен однос у сарадњи – каже Дејан. 

Славиша објашњава да ће се сарадња 
састојати у томе што ће производити и де-
лове и готове играчке намењене извозу. 

Радиће се и у радионици у Ваљеву, као и у 
фирми у Лазаревцу. 

– Ми ширимо производњу и већ десет го-
дина смо у потрази за оваквим партнером јер 
не успевамо да подмиримо потребе за робом 
која се тражи на страном тржишту – Немачка, 
Швајцарска, Норвешка, Шведска. Извозимо је-
дан камион играчака месечно а вредност ка-
миона је од 10.000 до 20.000 евра. Потражња 
је за играчке чак у вредности од 200.000 евра 

месечно! Само једна пошиљка за Јапан нам је 
тражена у вредности од 200.000 евра, али нис-
мо били у могућности да је реализујемо. И ре-
кли су, јавите се кад будете спремни да толико 
испоручите – каже Славиша, надајући се да ће 
повећаном производњом успети да задовоље 
инострану тражњу за играчкама.

– Ми смо у нашој радионици готово све ау-
томатизовали, па нам је лакше за рад, а по-
мажу нам и родитељи. У производњи дрве-
них играчака има много потенцијала, али мо-
ра много и да се ради. Нажалост, осим што 
су многи млади људи напустили нашу земљу 
прошлих година, идеја Србије је, колико ја ви-
дим, да сви будемо менаџери а не радници – 
помало саркастично каже Славиша Петровић.

А ако се ради, може добро и да се заради. 
Славиша каже да је у производњи играчака 
профит веома пристојан: код великих коли-
чина зарада је око 30 одсто. А то значи да 
је на 200.000 евра годишње, зарада 60.000 
евра! Зар то није довољна мотивација за 
оне који желе да раде и који су креативни?!

Дрвене играчке фирме Вуд арт о којима је Економетар већ писао  
у броју из новембра 2007. године

Успешно развили фирму Вуд арт: Славиша и Дејан Петровић

одличне машине и алате. Тиме се, каже, 
много убрзао процес производње. Више 
не мора ручно да се шмиргла нека дрвена 
површина, већ се дрвени део само прову-
че кроз ту машину. 

– Те две машине коштају око 5.500 евра, 
али је веома тешко доћи до добре маши-
не. Јер, наши људи их увозе из Италије и 
из Немачке, међутим, ваљда не могу до-
бро да их припреме за даљи рад и подесе 
да буду довољно прецизне. На срећу, не-
како смо успели да и то средимо. Али, за 
већу производњу нам недостаје ЦНЦ ма-
шина која је прилично скупа. Та машина 
је аутоматизована да прави одговарајуће 
отворе на дрвету да, на пример, сече врата 
и рингле на кухињици. Таква машина нам 
је неопходна ако будемо радили играчке за 
извоз у Немачку. Зато смо се одлучили на 
сарадњу са фирмом Вуд арт (Wood art) из 
околине Лазаревца коју су основала браћа 
Дејан и Славиша Петровић и који имају 
велики извоз за Немачку. Сада са њима ра-
димо у кооперацији и презадовољни смо – 
наглашава Верица Срећковић.

И њен супруг Марко не пропушта 
да истакне успешну сарадњу са браћом 
Петровић и Вуд артом.

– То је права кооперација јер заједно 
радимо оно што тржиште тражи и има-
мо поштен приступ послу. У сарадњи са 
Вуд артом тренутно имамо велике поруџ-
бине дрвених штула које су тражене у Не-
мачкој, и за децу и за одрасле. Планирамо 
да Вуд арт део своје производње пресели 
код нас, а како се посао буде развијао тако 
ћемо запошљавати нове раднике. Очиг-
ледно је да ћу ја тек у пензији да развијам 
бизнис – шали се Марко и каже да се на-
да да ће се једног дана вратити са својим 
породицама и ћерка из Швајцарске и син 
из Француске, да се укључе у породични 
посао.

Верица и Марко Срећковић кажу да их 
нови породични посао производње др-
вених играчака веома окупира, али ис-
товремено их испуњава великим задо-
вољством. Није им тешко да траже ин-
спирацију за нове моделе играчака, да их 
осмишљавају, да истражују. „Мој фотоа-
парат је пун дечјих играчака које снимам“, 
каже Марко. 

О проблемима у овом послу не раз-
мишљају много јер су до сада свему те-
мељно приступали и успевали да ураде 
све што су планирали. Није проблем ни 
набавка сировина, ни цене. Али, Марко је 
изненађен што није наишао на коопера-
тивност код неких предузетника у Ваље-
ву, код којих се распитивао како да крене 
у извоз играчака које прави.
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– Гледао сам на све могуће начине да 
идем у извоз, чак сам питао неке људе у 
Ваљеву који извозе. Не знам да ли су љу-
боморни или не, али неће да кажу нити 
да помогну неким саветом, да изнесу не-
ко своје искуство. На сву срећу, упозна-
ли смо браћу Петровић из Вуд арта и то 
је права сарадња која нам је потребна и 
за повећање производње и за извоз – ка-
же Марко.

А када смо га питали за поруку коју би 
имао на основу досадашњег предузет-
ничког искуства, власник фирме „Шу-
марко“ каже да му је веома жао кад ви-
ди младе људе који седе по кафићима и 
ништа не раде. 

– Разумем и ту потребу да се седи са 
друштвом, али мора и да се ради. Ја про-
ведем време у радионици од седам ујутру 
до седам увече. Често радим и недељом, 
па ми супруга суботом каже: „Е, нећеш 
сутра радити“. Али ја морам да радим, јер 
има рокова које треба испоштовати. Зато 
ми је заиста жао кад видим како омла-
дина седи и како многи нису нашли за-
довољство у раду. Па, ако сам ја могао да 
нађем инспирацију и задовољство у ра-
ду у својој 63. години, како не могу они у 
својим најлепшим годинама – каже Мар-
ко Срећковић, уз поруку да би многи не-
запослени могли да се опробају у преду-
зетништву и да осмисле посао који нај-
боље могу да раде. 

Радојка Николић

Едукативне играчке

Дрвене играчке су корисне и едукатив-
не, јер деца у игри са њима развијају про-
цес размишљања, осмишљавају, креирају 

– каже Верица и објашњава да до идеја до-
лазе тако што увек гледају шта где има у 
понуди. 

– Често идемо код ћерке која живи у Ба-
зелу. Тамо је велика понуда дрвених игра-
чака и људи се за њих одлучују много ви-
ше него код нас. Ми смо то сликали, има-
ли и неку своју идеју и разрадили. Стално 
тражимо нове моделе. Све је укључено, од 
обиласка продавница у иностранству до 
претраживања интернета. Зато нам за бу-
дуће пословање много значи ова донација 
коју смо добили од Фондације Ана и Владе 
Дивац и Уникредит банке – каже Верица. 

Она сматра да су цене њихових произ-
вода приступачне јер, на пример, ако се 
купи код њих кухињица кошта од седам до 
осам хиљада динара, док у малопродаји 
преко дистрибутера кошта готово дупло 
више. За сада су на тржишту најтраженије 
кухињице и креветац. 

Успешна сарадња и пословно пријатељство: Срећковићи и Петровићи

Марко Срећковић у својој радионици

Кућа комплетно опремљена и осветљена
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НИШКИ КРЕАТИВЦИ НЕ БРИНУ ЗА ПОСАО

Центар за заједничке подухвате
Организација „Дели“ простор спаја креативне људе који у њему раде и деле своје идеје, знање и искуства. 
Менаџери простора – Ненад Стојановић, председник невладине организације „Проактив“, и Никола 
Јовановић, директор Агенције за истраживање тржишта „Плуммарк“ – за само три месеца створили су 
у Нишу централно место окупљања младих и талентованих људи 

Назив „Дели“ простор је на први по-
глед збуњујући, па прво решавамо ту ди-
лему. Његови станари, креативци, наде-
нули су му то име, а то значи да овде де-
ле простор, идеје, сазнања, могућност по-
везивања. „Дели“ је место настанка нових 
вредности. С поносом истичу да је то ме-
сто креативног Ниша. Постоји већ три 
месеца, налази се у строгом центру Ниша, 
до Синагоге, и тренутно окупља двана-
ест људи, а менаџери простора су Ненад 
Стојановић, председник невладине орга-
низације „Проактив“, и Никола Јовано-
вић, директор Агенције за истраживање 
тржишта „Плуммарк“. У овом простору, 

који је опремљен техником, рачунарима, 
интернетом и свим оним што је неопход-
но за креативан рад, има графичких и веб 
дизајнера, програмера, архитеката. 

– „Дели“ простор је кутак за дружење и 
рад, али и за промоцију. Овде су тренутно 
најбољи стручњаци из области креатив-
них индустрија и фирме су то препозна-
ле као добар кадровски потенцијал. Неки 
су већ после две недеље добили понуду за 
посао. Једна колегиница је почела да ра-
ди графички дизајн за једну велику фир-
му, док је један момак добио понуду вели-
ке фирме из Београда и већ се преселио 
у главни град. Бави се програмирањем 

апликација за интернет. То је и био наш 
циљ – да дођу овде, да се друже, да раде, 
да се развијају, да добију понуде за посао 
или да оснују своје фирме, потом да оду 
и да на њихово место дођу други млади и 
креативни људи. Ово је ново место за су-
срет креативних људи, објашњава за Еко-
нометар Ненад Стојановић.

– Ослушкивали смо, додаје он, шта 
младим људима треба. Жалили су се да 
не могу да се запосле, поготово не у стру-
ци за коју су се школовали. Истовремено 
су неки млади људи радили у својим со-
бама за иностране фирме. Решили смо да 
их окупимо, да легализујемо њихов рад, 

И Економетар помогао

Менаџер „Дели“ простора Ненад Стоја-
новић испричао нам је и следеће: 

– Године 2008/2009. био сам укључен у 
организацију Нишког инвестиционог фо-
рума и тада смо довели прве стране ин-
веститоре у Ниш. Ја сам био менаџер 
тог форума и тада нам је много помогла 
власница и уредница Економетра Радојка 
Николић која нас је саветовала како и шта 
да радимо. Можемо да кажемо да је и „Де-
ли“ простор, на неки начин, резултат ње-
них савета који су нас подстакли да друга-
чије размишљамо и да економију посма-
трамо из другог угла.

Ненад Стојановић Никола Јовановић

Дели“ простор – место за креативно деловање
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да анимирамо њихове креативне способ-
ности, да их промовишемо. Тако смо ове 
године запослили петнаест људи и да смо 
неко јавно или друштвено предузеће, већ 
бисмо добили награду за то. Овако, ми-
слим да нас политичари још не примећују, 
наводи Стојановић.

– Наш циљ је био да људи које окупља-
мо искористе ово место за свој самосталан 
и заједнички рад и да промовишу оно што 
раде. Сувласници простора су приватни 
инвеститор из иностранства и невлади-
на организација „Проактив“. Таквог зани-
мљивог партнерства у Нишу до сада није 
било – да невладина организација и при-
ватни сектор сарађују и да стварају нови 
облик деловања, каже Никола Јовановић. 

По његовим речима, циљ „Дели“ прос-
тора није да им проналази посао, већ да 
их повезује и да им помогне да унапређују 
своје знање. Они су стручни у својим об-
ластима, добро раде и добро зарађују. 
Међутим, за бизнис је потребно шире об-
разовање и стално унапређивање знања, 
нарочито из области маркетинга и ме-
наџмента. Они живе од свог рада и то јако 
лепо. То је пример и за остале младе људе 
и фирме, за све оне који желе да буду пре-
дузетници, да и у Нишу може да се живи 
од свог рада. Ови људи су већ радили пре-
ко фриленс сајтова. Када се добро пози-
ционирају на њима, онда их фирме траже 
и потписују уговоре са њима. Имамо не-
колико станара који су потписали уговор 
са америчким и јапанским фирмама. Јако 
лепо сарађују, на обострано задовољство, 
наводи Никола Јовановић.

Добар пример је и Саша Николић, 
професор физичке културе, који је дуго 
тражио посао у струци. Једно време ра-
дио је као трговац за Теленор, али је мо-
рао да уступи место млађима, па је остао 

без посла. Онда је за две године научио 
програмирање и сада ради за једну про-
грамерску фирму из Дубаија.

Наши саговорници истичу да им за са-
да иде доста добро и да се надају да ће до 
Нове године да прележе све „дечје боле-
сти“ и да ће потом уследити даљи развој. 
Један од планова је да овај простор учине 
доступним и особама са инвалидитетом, 

не само када је реч о рампама, јер је прос-
тор за оне у колицима већ доступан, већ 
се размишља и о постављању специјал-
ног озвучења за особе са оштећеним слу-
хом, док ће за слабовиде бити направље-
не посебне стазе у самом простору. Да ово 
постане простор за рад, дружење и ужи-
так свих младих људи.

Милан Момчиловић

Ниш поново град електронике

Ниш је био познат као град електронике, 
у првом реду због Електронске индустрије 
у којој је радило око петнаест хиљада људи. 
Онда је дошло време санкција када овај ги-
гант није могао да прати светске трендове, 
па је пропао. Санкције су укинуте, интернет 
је учинио да светско тржиште постане дос-
тупно свима. Већина људи у „Дели“ просто-
ру ради за инострано тржиште у области 
графичког дизајна, програмерства и елек-
тронике. У Нишу има много малих фирми 
у области електронике које запошљавају 
на хиљаде људи. Наши саговорници исти-

чу да стотине клинаца креира видео игри-
це за мобилне телефоне. Тако Ниш поново 
постаје град електронике. Интересовање за 
ову област је све веће, а доказ за то је и тај 
што је Електронски факултет ове године у 
првом уписном року попунио сва места. То 
се последњи пут десило осамдесетих годи-
на прошлог века. До пре неколико година 
остајало је по стотинак слободних места на 
буџету и сто до двеста на самофинансирању. 
Сада фирме врбују студенте треће и четвр-
те године. Недавно је, рецимо, на факултету 
била једна индијска компанија заинтересо-
вана за микрочипове и контролоре и пону-
дила је дофинансирање потребних кадро-
ва, наводи Ненад Стојановић.

Млади у „Дели“ простору

Са свечаног отварања „Дели“ простора 30. јула ове године у Нишу:  
Присуствовали су министар омладине и спорта Вања Удовичић и градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић
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КАКО ЈЕ РОЂЕЊЕ ЈЕДНЕ ЗАРЕ ПОКРЕНУЛО НОВИ БИЗНИС 

Прве пелене од бамбуса у Србији
Фирма „Дај дај” из Београда, коју воде Соња Дакић и Виолета Матијевић, прва је произвела пелене од бамбуса у 
нашој земљи. Скупи материјали које увозе из иностранства не обесхрабрују ове две предузетнице које веома брзо 
развијају свој бизнис. Од 2010. када је фирма званично регистрована, годишњи промет расте за 20-30 процената

Фирма „Дај дај” из Београда бави се за-
нимљивим бизнисом – производњом пе-
лена од бамбуса. И тако је пуних пет годи-
на. Идеја за необичан посао, доскоро ма-
ло познат на нашим просторима, јавила 
се сасвим случајно.

– Идеја је настала непланирано. Ро-
дила се, заправо, са рођењем моје ћер-
ке Заре. Као и свака будућа мајка, за вре-
ме трудноће читала сам и информисала 
се о разним стварима, између осталог и о 
пеленама. Сазнала сам да постоје модер-
не платнене пелене, неупоредиво здра-
вије од оних за једнократну употребу, и 
то ме је обрадовало – истиче за Еконо-
метар Соња Дакић, сувласница фирме, и 
наставља:

– Када је Зара напунила два месеца, до-
била сам од рођаке из иностранства па-
кет меканих пелена од бамбусовог влак-
на и одмах се заљубила у њих. Пет месеци 
касније, желела сам да купим још пелена 
од бамбуса, пошто смо дотадашње „пре-
расли”, али их у нашој земљи, нажалост, 
нико није производио. Нисмо успевали 
ни да их поручимо из Беча, Цириха или 
Минхена. Купили смо их у Загребу, јер је 
то било „најближе” решење. 

Тада је Соњин супруг Срђан Плавшић, 
који је дипломирао графички дизајн на 
Академији примењених уметности и пре-
даје у једној средњој школи, дошао на сјај-
ну идеју: посветити се породичном биз-
нису производње пелена од бамбусовог 
влакна.

– У том тренутку била сам на поро-
диљском одсуству – каже даље Соња – 
али је решење ипак пронађено. Моја ку-
ма Виолета Матијевић имала је радњу са 
беби гардеробом на Врачару. Брзо смо се 
договориле и са много ентузијазма, али и 
са мало практичног знања, почела је наша 
предузетничка авантура чији је резултат 
био – бамбус пелене у Србији. 

Соња Дакић и Виолета Матијевић су 
2010. почеле да производе пелене од бам-
бусовог влакна захваљујући и чињени-
ци да је Виолета већ имала регистровану 
фирму. Уложиле су сопствени новац у ку-
повину машина за шивење и осталу нео-
пходну опрему, обезбедиле материјале и 
ангажовале жене које су знале тај посао 

и сашиле прве пелене. Соњи и Виолети 
је било потребно годину дана да прове-
ре разне моделе, материјале и добију пе-
лену са којом ће бити задовољне. Тада су 
и донеле одлуку да заједно отворе нову 
фирму и у септембру 2011. регистровале 
су „Дај дај”. 

– У току прве године рада учество-
вала сам у програму подршке социјал-

ном предузетништву које је организовао 
„Бритиш кансл Србија” и на крају про-
грама наша идеја је изабрана међу три 
најбоље. Резултат таквог почетног успе-
ха био је бизнис план и контакт са љу-
дима из Ерсте банке који су се заинте-
ресовали да нам помогну. У договору са 
њима, прихватиле смо кредит од 10.000 
евра под повољним условима, који ће-
мо у новембру 2015. у потпуности ис-
платити – задовољно истиче наша са-
говорница која је пре првог порођаја са 
ћерком Заром радила као дипломира-
ни графички дизајнер у једној приват-
ној фирми. 

Ћерка Зара је овог септембра кренула 
у школу, а син Звездан недавно је напу-
нио четири године. Када их погледа коли-
ко су порасли и кад сумира резултате које 
су до сада постигле Виолета и она, понос-
но каже да је невероватан осећај кад неш-
то створите и видите како расте и развија 
се. „Тешко је то објаснити, али сте у исто 
време срећни, чак одушевљени, и питате 
се шта следеће долази“, каже Соња. 

Кад је о фирми „Дај дај” реч, Соња и 
Виолета од првог дана све деле, без било 
каквих међусобних дилема и проблема. 
Заједно су уложиле новац у рад и развој 
фирме, заједно доносе све одлуке.
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Очекивања од сајма у Нирнбергу

Фирма „Дај дај” је већ учествовала 
на сајму – Хелбенмаркету у Франкфурту 
и то је био први велики корак изласка у 
иностранство.

– Наредне године планирамо да учест-
вујемо на највећем дечијем сајму у Нирн-
бергу, заједно са пословним удружењем 
Fairbeez, које окупља мале предузетни-
ке, произвођаче разних предмета за де-
цу и бебе. Захваљујући Фондацији Дивац 
и Фондацији Уникредит банке, у овој го-
дини смо и званично регистровали то уд-
ружење. Све је настало као идеја за зајед-
нички наступ на сајмовима. Намеравамо 
да такав вид сарадње промовишемо не 
само у нашој земљи већ и у иностранству, 
истиче Соња Дакић.

Соња Дакић и Виолета Матијевић
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– Виолета се данас више бави произ-
водњом и дистрибуцијом робе, док ја по-
кривам сектор маркетинга и продаје. Ми 
смо у потпуности женска фирма. Значај-
ну улогу у нашем послу свакако имају и 
жене које шију пелене и које су, не кријем, 
створиле ексклузивни „Дај дај”. На почет-
ку смо имале само идеју, жељу и ентузија-
зам, али су жене које шију пелене доне-
ле неопходно знање и умеће да од фир-
ме направимо то што смо хтеле. Са њи-
ма имамо посебан однос и врло радо их 
укључујемо у доношење одлука и слуша-
мо њихове савете када осмишљавамо но-
ве производе или усавршавамо постојеће 

– признаје Соња и истиче да је Виолети-
на и њена жеља од старта била да ство-
ре круг сарадника у коме ће сви учест-
вовати: жене које шију пелене, мајке које 
користе њихове производе и препоручују 
их другима, као и њих две које су то све 
осмислиле. 

Пошто је о бамбусу реч, фирма „Дај дај“ 
рачуна на стални увоз сировина: 

– На нашој пелени, нажалост, осим ети-
кете и ластиша, све је из увоза. Бамбусо-
во влакно је невероватно нежно и мека-

но, упија и пере се много боље од памука. 
Знатно помаже деци, посебно новорође-
ној, која имају проблеме са честим осипи-
ма и инфекцијама – каже Соња. 

Тренутно у „Дај дај” раде Соња, Вио-
лета и три жене у производњи. До краја 

године у стални радни однос биће при-
мљена још једна жена. Неколико радни-
ка се, по потреби, ангажује на одређено 
време када треба паковати веће количи-
не робе. Соња и Виолета ангажују и неко-
лико лица из других фирми, за послове 
књиговодства, одржавање интернет про-
давнице и услуге маркетинга и промо-
ције. Уредним примањима сви су у „Дај 
дај” задовољни.

– Ми смо први код нас почели са произ-
водњом платнених пелена. То је била ве-
лика предност за „Дај дај”, али и дугачак 
пут едукације коју спроводимо годинама. 
Данас имамо успешну сарадњу са школа-
ма родитељства, патронажним службама, 
бројним установама, посебно на Врача-
ру и са другим мамама-предузетницама. 
После нас је настало неколико регистро-
ваних произвођача у земљи и извозни-
ка страних брендова што је такође добро, 
јер заједно радимо на едукацији и про-
моцији. Проценат беба у Србији које но-
се наше платнене пелене је изразито мали, 
јер смо нажалост генерално, сиромашно 
тржиште. Управо због тога, активно ра-
димо на пласману наших производа у 
иностранство. Промет наше фирме сва-
ке године расте за 20-30 процената и та-
кав резултат нам даје снажан ветар у леђа 

– каже Соња и не заборавља да нагласи 
подршку породице, пре свих свог и Вио-
летиног супруга који су имали стрпљења 
и вере у све што власнице „Дај дај” раде 
и желе да достигну.

Наша саговорница посебно наглаша-
ва да приватно предузетништво свакој 
жени пружа шансу да успостави праву 
равнотежу између посла којим се бави и 
породице у којој носи највећи терет. То 
свакако није лако, али представља пра-
ви начин да наше амбициозне жене ис-
поље невероватне способности, упорност 
и истрајност и да породични живот не за-
поставе на рачун развоја фирме коју воде.

Олга Васиљевић

Нови производи

Фирма је до сада променила неколи-
ко добављача материјала. Соња и Виоле-
та верују да ће ускоро бити у прилици да 
директно увозе конац који би могао да се 
плете и у Србији.

– Материјал који тренутно користимо 
прави се по нашој спецификацији и при-
лично је скуп. Сви материјали које корис-
тимо поседују сертификате који потврђују 
да је реч о квалитетним и провереним ма-
теријалима. Доказ је и Еко знак Србије који 
једино ми носимо од 2012. Осим неколи-
ко модела пелена данас имамо у понуди 
и производе за жене: јастучиће за груди и 
женске улошке. Сада припремамо и јастук 
за дојење који ћемо највероватније у де-
цембру 2015. пустити у продају. 

Шивење пелена од најфинијег бамбусовог платна „Дај дај“ платнене пелене

Све за бебе у Еко знаку
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ХОБИ И БИЗНИС У ИСТО ВРЕМЕ

У зеленом окружењу
Када је окончао свој радни век у СУП-у Ниш, Станиша Стојановић се посветио узгајању 
украсног биља, јер је још био млад да би време проводио играјући шах у парку 

Нишлија Станиша Стојановић је оду-
век волео биље. Каже да је у његовој кан-
целарији у здању нишког СУП-а увек било 
најлепше цвеће. Љубав према зеленом ок-
ружењу понео је из родне Сурдулице и са 
живописне Власине. Станиша се школо-
вао за послове безбедности и одбране. За-
вршио је Средњу полицијску школу у Ка-
меници, потом Вишу школу унутрашњих 
послова у Земуну, па Факултет за безбед-
ност у Скопљу. Био је командир саобраћај-
не полиције у Нишу, једно време службо-
вао у интервентној јединици, од 1981. до 
1984. године радио је на обезбеђењу југо-
словенског конзулата у Штутгарту.

Када је завршио свој радни век у 
нишком СУП-у, још се није осећао пензи-
онером, јер је имао бенефицирани радни 
стаж и био је релативно млад, боље рећи, 
није био толико стар да би време прово-
дио играјући шах са генерацијом у парку. 
Због тога је одлучио да се посвети ономе 
што је одувек волео – зеленилу. На плацу 

који је већ био купио у Горњем Комрену 
од пара зарађених у Немачкој, 2006. го-
дине је основао расадник украсног биља 
и наденуо му завичајно име – „Власина“.

– То није баш јевтино задовољство. Уло-
жио сам отпремнину коју сам добио при-
ликом одласка у пензију, а то је пет-шест 
хиљада евра. Саднице сам куповао, јер 
нисам имао никакав расад. Најјевтинију 
сам плаћао један евро. Сада већ сам про-
изводим саднице. То није много компли-
ковано, али је потребно стрпљење. Секу 
се гранчице, такозване резнице и потом се 
ужилавају. Неке врсте туја могу да се про-
изведу и из семена, али у том случају не 
задржавају особине мајке, већ могу да му-
тирају и да промене изглед. Када се прави 

од резнице, онда задржава особине мај-
ке. Каква мајка – таква кћерка. Гранчица-
резница од пет-шест сантиметара се заса-
ди и ужили. То ужилавање траје до годи-
ну дана, зато је ово посао који тражи стр-
пљење, објашњава наш саговорник.

Његов расадник заузима двадесетак 
ари и, како каже, спада у мање расадни-
ке. У Нишу постоји неколико расадника 
украсног биља, а највеће држе ЈКП „Го-
рица“ и Покрет горана. Да би једна поро-
дица могла да живи од расадника, мора-
ла би да има три-четири хектара. Стани-
ша гаји двадесетак врста украсних биљака, 
патуљастих четинара, међу којима доми-
нирају тује којих има неколико врста, као 
што су скај роцкет, компакта, глобоса, ре-
инголд, смарагд, која се и највише тражи. 
Све његове биљке су зимзелене, тако да зи-
ме проводе у самом расаднику. Купци су 
из Ниша и околине, али дођу и земљаци са 
Власине који га познају. Цене се крећу од 

један до десет евра. Цену одређује старост, 
односно, величина биљке. Што старија, то 
већа и скупља, тако да највишу цену од де-
сетак евра имају биљке од 1,5 до два метра.

– Људи их купују за живе ограде према 
улици, поред капија, али и појединачно 
за дворишта и баште. Оне представљају 
и заштиту, јер апсорбују прашину и звук. 
Истовремено су украс и имају заштитну 
улогу, добар спој лепог и корисног, наво-
ди Станиша.

На наше питање да ли од украсног 
биља може и да се приходује, одговара:

– То ми није превасходни циљ. Расад-
ник би могао да донесе зараду, али на већој 
површини. Имам стан у Нишу, али овде се 
најлепше осећам, у зеленилу, увек у лепом 
окружењу. Биљке ослобађају стреса и ре-
лаксирају. Наравно, уз све то стабилизују 
кућни буџет и уливају неку сигурност, 
закључује овај љубитељ украсног биља.

М. Момчиловић

Станиша гаји двадесетак врста украсних биљака

Станиша Стојановић у свом царству

У расаднику има патуљастих четинара, међу којима доминирају тује којих има неколико врста
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НЕНАД БОЖОВИЋ, ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ЛИНДСТРОМ СРБИЈА 

Изнајмљивање и одржавање 
радне одеће и стаза

Финска компанија Линдстром деце-
нијама пружа услуге изнајмљивања и 
одржавања радне одеће и стаза у 24 земље 
и дневно обезбеђује радну одећу за ви-
ше од милион људи широм света. Линд-
стром је у Србији почео рад у априлу 2014. 
и компанија је за годину и по дана оства-
рила сарадњу са више од 800 клијената 
на око 1.300 локација широм земље. По-
словање заснивамо на иновативном кон-
цепту “outsourcing” менаџмента стаза и 
униформи за рад. Дизајнирамо, набавља-
мо, прилагођавамo радну одећу, одржа-
вамо је и испоручујемо, што доприноси 
добром имиџу компанија. Прилагођава-
мо боје, дизајн, величину и место поста-
вљања стаза и на недељном нивоу врши-
мо замене. Квалитет стаза омогућава да 
просторије буду много чистије и на тај 
начин се штеде време и средства за њи-
хово одржавање. Изнајмљивање и одржа-
вање униформи и стаза је инвестиција а 
не трошак за компаније, рекао је Ненад 
Божовић, генерални директор компаније 
Линдстром Србија, у разговору за Еконо-
метар. Он каже да су осим униформи ви-
соког квалитета, предности услуга ком-
паније сертификовани сервиси и процеси 
одржавања који омогућавају микробио-

лошку исправност униформи, што је ва-
жно у производњи хране и у ресторанима, 
као и за безбедност запослених у фирма-
ма у којима услови рада то захтевају. 

•	 Које	 су	 предности	 професионал-
ног	одржавања	униформи?

– Када се униформе перу код куће нема 
гаранције за безбедност и хигијену рад-
ника, јер се често користе неадекватни 
детерџенти и униформе се брже униште. 
Прање униформи са другом одећом не га-
рантује микробиолошку исправност. На-
ши квалитетни производи и сертифико-
вани процеси прања у којима користимо 
детерџенте Ecolab система омогућавају да 
униформе и стазе буду безбедне, а њихо-
во одржавање и хигијена радника на нај-
вишем нивоу. 

•	 На	који	начин	одржавате	унифор-
ме	и	стазе?	

– У складу са потребама клијена-
та дизајнирамо униформе или их би-
рамо из нашег асортимана. Чиста рад-
на одела испоручујемо на адресу клијен-
та, а коришћена носимо у сервисни цен-
тар на прање и поправке. Предузећима 
која имају велику флуктуацију радни-
ка, Линдстром олакшава посао скла-
диштењем и прихватањем униформи љу-

ди који више нису запослени и достављају 
радна одела за нове раднике. Наплаћује-
мо само униформе које се користе у дого-
вореним интервалима и на тај начин се 
смањују трошкови клијената. Одржавамо 
и редовно мењамо стазе у унапред дого-
вореним интервалима и клијент не мора 
сам да их купује, чисти и мења.

•	 Колико	фирме	 у	 Србији	 прихва-
тају	ваше	услуге	и	како	ова	врста	
менаџмента	може	да	унапреди	рад	
компанија?	

Иновативни концепт изнајмљивања и одржавања стаза и униформи за 
запослене доприноси бољој контроли трошкова и јачању имиџа компанија. 
Линдстром Србија за годину и по дана пословања остварила сарадњу са 
више од 800 клијената 

Ненад Божовић

Компанија Линдстром дизајнира, набавља и одржава униформе за запослене
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– Фирме у Србији све више прихва-
тају нови концепт одржавања униформи 
и стаза, препознајући предности Линд-
стром услуга које осим што доприно-
се безбедности и хигијени запослених и 
производних процеса, омогућавају ме-
наџерима у компанијама да раде кључ-
не послове и остваре боље резултате. Ус-
луге изнајмљивања и одржавања рад-
не одеће најчешће пружамо компанија-
ма у прехрамбеној производњи, HoReCa 
сектору, малопродаји, компанијама које 
се баве логистиком али и фармацеутској, 
металној, дрвној, грађевинској, ауто и 
другим индустријама. 

Изнајмљивање и одржавање стаза, од 
квалитетних материјала, погодно је за све 
фирме, малопродајне објекте и за устано-
ве, болнице, школе, министарства, шо-
пинг центре. Осим стандардних, Линд-
стром нуди и ергономске стазе, погодне 
за раднике који дуго стоје на радним мес-
тима, јер смањују притисак на леђа и но-
ге. Те стазе су безбедније, јер на њима не-
ма „клизања”. На овај начин компаније 
остварују уштеде на издацима за боло-
вања запослених.

•	 Колико	 се	 у	 овој	 области	 по-
штују	стандарди	заштите	живот-
не	околине?	

– Једна од кључних вредности наше 
компаније је поштовање стандарда заш-
тите животне средине. Линдстром спро-
води све прописе из ове области. Поста-
вили смо дугорочне циљеве за смањење 
потрошње воде, струје, хемикалија и 
прописно одлагање дотрајалих унифор-
ми и стаза. На нашој интернет страни-
ци је и годишњи Извештај о одрживости 
Линдстрома.

•	 Које	су	разлике	у	пословању	Линд-
строма	 у	 Финској	 у	 односу	 на	
Србију?	

– Линдстром филијале послују по ис-
тим ИСО стандардима и у складу са ло-
калним законима. Разлике постоје само 
у клијентели, јер компаније из ЕУ мно-
го више пажње и средстава улажу у на-
шу врсту услуге, строго поштују регула-
тиве и брину о заштити људи и процеса. 
Различите су и цене услуга, јер су при-
лагођене локалним условима. У Србији 
планирамо да повећавамо мрежу клије-
ната, јачамо капацитете и запослимо рад-

нике. Линдстром успешно послује и у ре-
гиону, у Хрватској, Словенији, Бугарској, 
Мађарској и Румунији.

М. Вујадиновић

Ормарићи за одлагање 
униформи

•	 Линдстром	у	компанијама	уграђује	
и	ормариће	за	радну	униформу.	Које	
су	 предности	 таквог	 начина	 одла-
гања	одеће?

– Уградња ормарића је изузетно значај-
на у секторима у којима је неопходно да хи-
гијена у производним процесима и хигијена 
запослених буде на највишем нивоу, међу 
којима је производња хране. Сваки радник 
добија свој одељак у којем држи чисту уни-
форму и ормарић у који одлаже коришће-
не униформе. Код фирми које запошљавају 
велики број људи, уградња ормарића омо-
гућава лако управљање униформама, јер 
компаније не морају да ангажују суперви-
зора или менаџера за те послове и немају 
трошкове организације одлагања и развр-
ставања униформи за запослене. 
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УСПЕШНО ПОСЛОВАЊЕ АРАНЂЕЛОВАЧКОГ ПРЕДУЗЕТНИКА 

Гранулати дугиних боја
Породична фирма “БИТ Стон”, основана пре седам година, производи 
заобљене гранулате и терацо зрна различитих димензија за 
грађевинарство. Мали гранулати свих боја за декорацију су потпуно 
нови производ на тржишту Србије 

Природа је Аранђеловцу подарила ле-
ковиту минералну воду, глину, гранит а у 
недрима планине Венчац милионе куби-
ка најквалитетнијег и најчистијег белог 
мермера у свету, са 98,5 процената кал-
цијум карбоната. Хроничари су записали 
још 1881. године да Венчац крије велико 
богатство мермера. У многим метропола-
ма света могу се наћи прелепа здања, поп-
лочана аранђеловачким мермером.

– У Индустрији мермера и гранита 
“Венчац” запослио сам се након завршет-
ка средње машинско-техничке школе у 
Крагујевцу и одслужења војног рока. Би-
ло је то 1977. године – прича за Економе-
тар Бранко Трифуновић, оснивач фирме 

“БИТ Стон”д.о.о. 
– Од мајстора и референта машин-

ске службе, шефа одржавања у погону 
“Млин”, и руководиоца Сектора за раз-
вој, догурао сам до генералног директо-
ра “Венчаца” 2004. године. У међувреме-
ну, дипломирао сам на Вишој машинској 
школи у Земуну – истиче Бранко.

Овом вредном раднику и стручња-
ку није се испунила жеља да радни век 
заврши у “Венчацу”. Као и многе фирме 
у Аранђеловцу и Србији, и ову је упро-
пастио процес приватизације. Нису по-
могли ни многи вишемесечни штрајкови 
радника да остваре своја права и сачувају 
предузеће. Прва приватизација је пониш-
тена после доста мука. Дошао је други 
власник и препродао фирму трећем стра-

ном власнику! Од некада 583 запосле-
на, сада их је остало шездесетак. Шта да 
вам причам?! После једног и по века на 
тржишту Србије, сада нигде не можете 
купити белу мермерну плочу венчачког 
мермера – са сетом прича Трифуновић.

Године 2008. Бранко Трифуновић је 
одлучио да крене у приватни бизнис. Са 
члановима породице, супругом Јованком, 
сином Бојаном и ћерком Аном, основао је 
фирму “БИТ Стон”д.о.о. и наставио посао 
у истој бранши.

– Имао сам срећу да од Фонда за раз-
вој Србије добијем кредит од 30.000 евра. 
Уз уштеђевину, то је било довољно за по-
четак производње заобљених гранула-

та и терацо зрна од венчачког мермера, 
који се користе у грађевинарству. За из-
градњу зграде, куповину машина и опре-
му из иностранства уложили смо преко 
100.000 евра. Штедели смо сваки динар, 
како бисмо улагали у производњу – на-
глашава наш саговорник. 

Сви производи ове успешне фирме из-
рађују се од белог венчачког мермера, па 
нема проблема са набавком сировина у 
оближњим приватним рудницима.

Планирам и производњу “каменчића” 
који се користе у специјалним бетон-
ским подлогама за производњу хала, те-
раса, ходника и стамбених простора. За 
тај производ има све више заинтересо-
ваних купаца. Иначе, наше муштерије 
су из свих крајева Србије. Многи од њих 
и лично долазе у фирму и набављају шта 
им је потребно. Трудимо се и успевамо 
да квалитетом и ценом задовољимо наше 
муштерије, које нам се са задовољством 
враћају, закључује Трифуновић, уз напо-
мену да је кредит држави отплатио пре 
две године и да ће с олакшањем, без ду-
гова, још успешније пословати. 

Бора Његован

Гранулати за декорацију

Чланови породице Трифуновић једини 
у Србији производе мале гранулате свих 
боја и у безброј нијанси. Они се користе у 
декоративне сврхе и наруџбине стижу из 
свих крајева.

– Ови “каменчићи” раније су на наше тр-
жиште стизали из Кине и Холандије. Најви-
ше се употребљавају за декорације аква-
ријума, саксија за цвеће, свећњаке… Ку-
пују их вајари и други уметници и израђују 
изванредне мозаике. Килограм ових “ка-
менчића” у боји кошта 100 динара. За веће 
количине дајемо и попуст – истиче Бран-
ко Трифуновић.

Бранко Трифуновић

Разнобојни гранулати у више нијанси Гранулати се користе у декоративне сврхе
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МОДНА КОЛЕКЦИЈА С НАЦИОНАЛНИМ ОБЕЛЕЖЈЕМ ДИЗАЈНЕРКЕ ДРАГИЦЕ ГАВРИЋ

Романтично и традиционално

Драгица Гаврић, 53-годишња успеш-
на предузетница из Лознице, добитни-
ца бројних националних и међународ-
них признања, није се, како за Еконо-
метар истиче, удварала комерцијалним 
модним трендовима, већ је у фирми „Га-
ни”, коју води пет година, користила бла-
го које је човеку природа дала – конопљу 
и памук – и које разним техникама пре-
рађује у тканину. Њен досадашњи рад 
и резултати које постиже, посебно на 
међународном плану, подсећају на почет-
ке Добриле Смиљанић, у сада већ надале-
ко чувеном Сирогојну, која је са типично 
националном одећом, израђеном руком 
сеоских плетиља, достигла врхунац у на-
шој модној индустрији и освојила свет. 

Главни производи фирме „Гани” су 
кратке и дуге хаљине, намењене роман-
тичним и савременим женама, које се 
могу купити посредством сајта, а изло-
жене су у великој галерији у Лозници. 
Могле су се видети и у Београду, у хоте-
лу „Метропол”, у Руском дому и у неким 
специјалним приликама. Драгица Га-
врић представља моду инспирисану на-

шим националним мотивима и природ-
ним ресурсима, па зато и није чудно што 
су производи ове модне куће „обишли” 
свет, од Хаване до Сиднеја, од Москве до 
Лисабона.

Наша саговорница живи у срећном 
браку са Раденком Гаврићем, са којим има 
две ћерке Катарину и Марину, такође ус-
пешне младе жене. Катарина је запосле-
на у Привредној комори Србије, у којој 
ради као преводилац за енглески језик. 
Марина је запослена у Градској управи 
Лознице, у сектору за економски развој. 
Сви они, супруг Раденко и ћерке Ката-
рина и Марина, помажу Драгици кад је 
потребно. 

Занимљив је свакако и детаљ из ове 
лозничке приче да је Драгица Гаврић по-
себно поносна на своју баку Милицу, јер 
је она највише утицала да се бави овим 
послом: 

– Нисам ни сањала да ће мој животни 
и професионални пут бити толико иза-
зован. Данас сам поносна што на сваком 
месту и у свакој прилици могу да истак-
нем да сам власница и дизајнер. И да при- Драгица за машином у свом модном атељеу

Квалитетни памук и конопља за креативне и раскошне моделе модне куће „Гани“

Модна кућа „Гани” запошљава десет жена. Кратке и дуге хаљине од конопље и памука 
приказане су од Хаване до Сиднеја, од Москве до Лисабона. Сваку награду, а до сада их је било 
много, Драгица Гаврић доживљава као прву и најдрагоценију
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КРОЈАЧКИ САЛОН „ТИНА“ ИЗ ЗРЕЊАНИНА МОЖЕ  
ДА СЕ ПОХВАЛИ ЗАНИМЉИВИМ ПОСЛОВИМА

За Папу марама,  
за младе венчаница

Салон за израду венчаница „Тина“ ус-
пешно послује већ три деценије. Успели 
су да преживе и стабилизацију и санкције 
и транзицију. Власници радње су брачни 
пар Ида и Шандор Венцел из Зрењанина. 
Кажу да су успели да опстану деценија-
ма јер су се држали проверене пословне 
политике. Купцима су увек нудили ква-
литетан производ, ишли су у корак са за-
хтевима тржишта и набављали савремену 
опрему за рад. То им је летос донело по-
беду на тендеру и посао за Ватикан. Радо 
говоре о послу који су завршили и додају 
да су им у раду помогли и остали чланови 
породице. Шта су то радили за Ватикан? 

Кројили су и везли мараме за Сусрет 
министраната који је почетком августа 
одржан у Риму. То су дечаци и девојчице 
који при одржавању мисе у цркви помажу 
свештеницима. За њих су у „Тини“ извез-
ли амблем скупа на 9.000 марама. Оне су 
биле нека врста акредитације за улазак на 
овај сусрет министраната. Посебну мара-
му израдили су као поклон Папи Фрањи.

Прва информација „Тини“ стигла је 
од мађарског Удружења привредника из 
Зрењанина. Они су им скренули пажњу на 
тендер који је расписан у Немачкој. Велика 
помоћ стигла је и од бискупије из града на 

Бегеју. Бискуп Ладислав Немет посавето-
вао их је око избора боја. Зарадом су задо-
вољни, а део посла је урађен као донација. 

За Иду и Шандора Венцела ово је дошло 
као круна дугог и упорног рада ове породи-
чне радње, јер им у послу помажу син Вил-
мош и кћерка Валентина, а и унуци су вољ-
ни да се укључе кад затреба. Валентина је 
академски сликар. Предаје ликовну умет-
ност у неколико зрењанинских школа. То јој 
не смета да буде активна и у салону. Она ка-
же да је све око тендера ишло глатко. Посла-
ли су понуду а затим су добили лого скупа. 
Он је стигао из Португалије. Направили су 
узорак и вратили га поручиоцима. Ускоро 
су добили информацију да су изабрани:

– Наш посао је био да искројимо мараме, 
извеземо знак, упакујемо их и пошаљемо. 
Црква је добар пословни партнер и испуња-
ва све обавезе. Треба им пуно везених ства-
ри. Посао који смо урадили за скуп у Риму 
показао се као добра препорука па сада ра-
димо сличне програме и за друге бискупије.

Ида Венцел каже да им је посао добрим 
делом донело и то што имају савремену ма-
шину за вез. Та машина има шест глава и 
ради исто толико мотива у исто време, а на 
више  узорака. То је посао који се обавља са 
више игала и „милион конаца“. Али ради 

Мајка и ћерка: Ида и Валентина Венцел

знам свакако, без таштине, да је на мој 
животни пут значајно утицала бака Ми-
лица. Она је веровала у мене и потруди-
ла се да ми у наслеђе остави своје богато 
знање како да сами израђујемо чипке, ор-
наменте и тканине. 

И то је разлог што је данас, када се го-
вори о лозничкој модној кући, прва асо-
цијација – нешто ново, једноставно, мо-
дерно и прилагођено телу савремене же-
не. Тканина од конопље и памука, исти-
че Драгица, лагано и нежно пристаје уз 
тело. 

– Предиво од памука набављамо у Ру-
сији и затим посебном техником прет-
варамо танке нити у фину тканину. По-
том је потребна машта да се изради хаљи-
на. Уколико нисте одабрали одговарајућу 
чипку, таква хаљина није комплетна и не 
одговара основној идеји. Зато је наш рад 
близак уметничком – каже Драгица. 

Чипке и орнаменте у модној кући „Га-
ни” сами израђују, али их, каже наша са-
говорница, нису они измислили. Користе 
се културна наслеђа и труде се да аутен-
тично сачувају све што сведочи о тради-
цији и културној баштини нашег наро-
да. Признаје да је то деликатан и изазо-
ван посао, али се свих десет запослених 
жена труди, колико је то могућно, да оп-
равдају и сачувају дизајнерску оригинал-
ност. Странци посебно цене такав начин 
рада и они су најбројнији купци модела 
које лансира ова лозничка модна кућа. 

– У нашем раду и производњи основно 
је квалитетно платно које се припрема 
посебном техником. Разноврсне чипке 
и орнаменти такође имају своју техни-
ку израде, ни мало лаку и једноставну за 
рад, зависно од тога да ли хеклате, штри-
кате, везете, нецате. Свака наша колек-
ција оставља печат оригиналности јер 
смо увек додавали нешто ново и свеже. 
Зато, верујем, и није чудно што свака 
наша нова колекција заслужује место у 
врху модне индустрије и остаје на пије-
десталу. Инсистирам на још већем изво-
зу наших производа, зато што су стран-
ци испољили истинско интересовање за 
нашу традицију, културу и начин обла-
чења. Препознају квалитет наших моде-
ла, али се мора признати да су и наше да-
ме навикле на квалитет и на пријатност 
хаљина које производимо – истиче Дра-
гица Гаврић. 

Она је задовољна чињеницом што је 
могла да створи нова радна места, да  за-
посли жене, као и тиме да у последњих 
пет година ради посао који воли и стал-
но га усавршава. 

Олга Васиљевић

Ида и Шандор Венцел имају салон већ три деценије, а најновији посао су 
биле мараме за Сусрет министраната који је почетком августа одржан 
у Риму. Посебну мараму израдили су за поклон Папи Фрањи
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се, у ствари, о компјутеризованој машини 
која када се добро програмира може да ра-
ди готово  сама. Радници су ту супервизори.

За Ватикан су одрадили велики посао, 
али прихватају и мање. Један од стандард-
них је вез разних лого знакова за радње и за 
предузећа. Довољно је да виде цртеж па да 
све извезу у складу са захтевима наручилаца.

Основна делатност салона је израда вен-
чаница. Зато код њих најчешће долазе паро-
ви који су одлучили да стану на „луди камен“. 
Поред радионице ту су и два салона у Зрења-
нину и један у Новом Саду. Ћерки Валенти-
ни је овај посао и дражи јер ту њена уметнич-
ка жица и знање стечено на студијама, више 
долазе до изражаја. Највише воли да направи 
нацрт за чипку која се касније израђује и на-
шива на органдин, тил или неки други мате-
ријал, јер је погодна за израду белих хаљина.

Када је у питању посао око венчани-
ца, главна је њена мама Ида. О томе како 
се нашла у приватном бизнису Ида каже: 

– Увек сам се занимала за моду и желела 
сам да се бавим креативним послом веза-
ним за то. Пре уласка у предузетничке во-
де радила сам у локалној фабрици обуће 
као кројач. Био је то једноличан посао и 
није ми одговарао. Када смо почињали 
узор ми је био Салон „Шовљански“ из 
Новог Сада. Касније сам са њима сарађи-
вала као и са нашим познатим креатором 
венчаница Чедомиром Чедомиром. Шила 
сам венчанице и за један салон из Земуна.

Осамдесетих година прошлог века, ка-
да су Венцелови почињали посао, Европу 
је још делила гвоздена завеса. За „Тину“ то 
је тада значило веће тржиште. У погранич-
ним местима у Мађарској брзо се прочуло 
за лепе венчанице које могу да се набаве ту, 
преко пута. Младе и младожење из те земље 

били су чести купци. После се ситуација из-
менила. Санкције су учиниле своје и данас 
је купаца из суседне земље много мање.

Али док се једно тржиште смањило, 
друго се отворило. Салон „Тина“ има своју 
презентацију на интернету. Многе младе 
дошле су у салон након прегледа сајта. По-
жељан модел венчанице девојке данас тра-
же на интернету и друштвеним мрежама.

– Конкуренција је јака и овде у Зрењанину, 
а камоли у целој Србији, каже Ида Венцел. 
Зато се трудимо да понудимо модерну и ква-
литетну венчаницу. Да бисмо били у трен-
ду редовно посећујемо сајмове у иностран-
ству: Минхен, Диселдорф, Милано. То ради-
мо већ деценијама. Данас су свим салонима 
доступни материјали које користе и светски 
познати креатори, Деметриос, рецимо. 

Изнајмљивање венчаница је такође 
популарно, па се Венцелови и тиме баве. 
Али власници „Тине“ објашњавају да је 
све више девојака које желе да судбоносно 
„да“ изговоре у новој хаљини рађеној за 
њих. На то се обавезно одлучују и високе 
и крупније девојке. Једна венчаница, за-
висно од опреме, стаје од 45.000 до 50.000 
динара. По жељи купаца, хаљина по мери 
може да се уради и за дан-два.

А мода често бира хаљину. Ове године 
у тренду су уске чипкане хаљине и стил 
сирена. Девојке у Србији не занима много 
какве су венчанице имале „селебрити мла-

де“ и не копирају их. Изузетак је венчани-
ца Кејт Мидлтон, војвоткиње од Кембриџа. 
Иста таква венчаница се још увек тражи. 
За то се одлучују градске девојке. Младе 
из сеоских средина радије бирају класи-
чне моделе. То су затворене хаљине са ру-
кавима, а вео на глави је обавезан детаљ. 

Израда венчаница је сезонски посао и 
интензивно се траже од пролећа до јесе-
ни, а то је око пет месеци. Зато власници 

„Тине“ траже и друге послове. 
Једино што мучи власнике „Тине“ јесте је-

дан кредит узет под комерцијалним условима 
пре неколико година. Израчунали су да ће вра-
тити и више него дупло, па сада размишљају 
да га рефинансирају или ако могу врате.

– Камате су код нас превисоке за преду-
зетнике. Ако се убудуће одлучим за зајам 
биће то само субвенционисани. Ја ника-
да нисам добила помоћ од државе, ни у 
каквом виду, а већ деценијама редовно 
плаћам порез и испуњавам друге обавезе. 
Код мене нема пословања у сивој зони ни 
запошљавања на црно, све је легално. Рад-
ници редовно примају плате, каже Ида.

А што се тиче будућности, ту су унуци. 
Многи родитељи предузетници се жале да 
им деца нису заинтересована за породични 
бизнис, иако их код куће чека сигуран посао.

– Децу не треба терати да раде зајед-
но са родитељима. Треба их усмеравати. 
Мој син се занима за компјутере и про-
грами по којима наше машине раде су му 
блиски, каже Валентина.

Госпођа Ида каже да би волела да неко од 
унука настави породични посао. Тој трећој 
генерацији било би лакше јер фирма већ има 
добре темеље. Они неће кретати испочетка 
већ ће наставити да усавршавају и развијају 
посао. Традицију не треба прекидати. Ида 
каже да је најсрећнија када јој у салон дођу 
маме и доведу кћерке, будуће младе, да се и 
оне венчају у хаљини из салона „Тина“. Ту су 
и баке које су довеле кћерке а сада стижу са 
унукама да изаберу венчаницу.

Д. ВујошевићДео понуде из програма „Тина“ салона

Марама урађена за Папу
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АТЛАНТИК ГРУПА ОРГАНИЗОВАЛА ПОСЕТУ ИЗОЛИ ЗА ПРЕДСТАВНИКЕ МЕДИЈА ИЗ СРБИЈЕ 

У погонима Аргете и Баркафе 
Занимљива статистика показује да је 

Аргета највећи светски произвођач паш-
тета са 105 милиона произведених паште-
та годишње, које се продају у више од 20 
земаља. Сваке секунде на тим тржишти-
ма отворе се четири конзерве овог дели-
катесног намаза, произведеног у погони-
ма фабрике, у словеначком приморском 
градићу Изоли. Уз ту фабрику налазе се 
и погони Баркафе (Barcaffe) који прера-
де и произведу 25 до 30 тона кафе днев-
но, односно годишње (на пример, у 2014) 
око 6,5 хиљада тона. Обе фабрике у Изоли 
послују у саставу хрватске Атлантик гру-
пе, а представници медија из Србије има-
ли су прилику да их посете 16. октобра.

Домаћини су били Душан Поберај, ди-
ректор производње погона Аргете у Из-
оли, и Андреј Беле, генерални директор 
Стратешког пословног подручја Кафа, и 
они су заједно са технолозима обе фабри-
ке упознали новинаре са процесом про-
изводње ова два бренда.

У фабрици деликатесних намаза про-
изведе се 25 тона дневно производа у две 
смене, па је у 2014. укупно произведено 
шест хиљада тона ових намаза. Од укуп-
не производње, 25 одсто су рибљи намази. 
Управо је током посете 16. октобра у про-
изводним погонима прерађивана и при-
премана паштета од туне. Иначе, фабри-
ка Аргета запошљава 108 радника, укљу-
чујући логистику и техничко одржавање. 
Аргетине паштете од кокошјег меса, ћу-
ретине, туне и лососа заузимају прво ме-
сто по тржишном уделу у Словенији, БиХ, 
Македонији и на Косову, док су на другом 
месту по тржишном уделу у Хрватској, 
Србији, Црној Гори, Аустрији и Швајцар-
ској. Аргета се одлично продаје у Русији, 
осваја Шпанију и извози се у САД. Оста-
ла тржишта Аргете су: Немачка, Бугар-

ска, Албанија, Италија, Латвија, Литва-
нија, УК, Аустралија и Канада.

Кад је реч о фабрици кафе Баркафе, 
фабрика у Изоли производи за малопро-
дајно тржиште Словеније и Хрватске, док 

се у ХоРеКа програму из Изоле покрива 
читав регион. Баркафе ове године слави 
45 година рада и већ годинама држи ста-
билну позицију бренда број један на тр-
жишту Словеније, док у Хрватској заузи-
ма око 16 одсто тржишта турске кафе, уз 
раст продаје од 31 одсто у прошлој годи-
ни и повећање тржишног удела.

Неколико дана после посете фабрици у 
Изоли, у Београду је 22. октобра, под но-
вим слоганом “Нешто свеже што нас ве-
же”, Баркафе представио најсвежију кафу 
у категорији еспресо кафе. 

– Баркафе је данас један од најзначај-
нијих регионалних брендова у еспре-
со бизнису, заступљен је у готово свим 
земљама екс ЈУ. Одабир најквалитетнијих 
светских врста кафе је главни стуб који је 
ову робну марку довео до водеће позиције 
на тржишту кафе, рекао је Андреј Беле, на 
презентацији у Београду.

Према речима Алана Шћурића, дирек-
тора маркетинга Стратешког пословног 
подручја Кафа Атлантик групе, Баркафе 
спроводи строге мере контроле квалите-
та, чиме се обезбеђује сигурност да кафа 
не губи ништа од састојака који су неоп-
ходни за најквалитетнији еспресо. Током 
ове промоције, еспресо мајстори – барис-
ти – показали су своју креативност у пра-
вљењу „лате арта“ и напитака на бази ес-
пресо кафе.

Р. Н. 

Фабрике Аргета и Баркафе у Изоли

Квалитетна туна која је прерађивана 16. 
октобра 2015.

Новинари у посети Аргети

Из погона Баркафе

Залогајчићи припремљени на лицу места
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ОДРЖАНА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ЖЕНЕ У ПРЕДУЗЕТНИШТВУ: ОДГОВОР ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ“

Јача подршка женском бизнису

Међународна конференција „Жене у 
предузетништву: Одговор југоисточне 
Европе“, одржана је у Опатији од 13. до 15 
октобра у организацији СЕЦЕЛ-а (Регио-
налног центра за развој предузетничких 
компетенција за земље југоисточне Ев-
ропе), у оквиру Европске недеље малог и 
средњег предузетништва. На конферен-
цији су представљени резултати пројекта 

„Женско предузетништво: мотор за ства-
рање радних места у југоисточној Европи” 
који се од 2012. године спроводи у девет 

земаља како би се ојачала подршка жена-
ма у предузетништву кроз заједнички рад 
јавног и приватног сектора. У пројекат су 
биле укључене: Албанија, Босна и Херце-
говина, Црна Гора, Хрватска, Косово, Ма-
кедонија, Молдавија, Србија и Турска. 

Ефка Хедер, директорка СЕЦЕЛ-а, 
објаснила је за Економетар да је проје-
кат „Жене у предузетништву – покрета-
чи нових радних места у ЈИЕ“ почео да се 
спроводи од 2010. године са планирањем, 
док је примена стартовала од 2012. годи-
не. Имао је неколико компоненти у окви-
ру којих се деловало на четири подручја, 
од којих је прво стварање окружења које 
осмишљава политике и стратегије и про-
цењује их. 

– То је позитивно оцењено и од Ев-
ропске комисије. Достигли смо ниво не 
само процене и оцене већ и дељења до-
брих пракси у развојним политикама и 
примена у суседним земљама. То је по-
ен за целу регију. Стварање инструмена-
та на основу којих пратимо потребе пре-
дузетника и планирамо наша јавна сред-
ства за подршку, представља други корак 
и то је спроведено у свим земљама које 
учествују у пројекту. Трећи програм је 
стварање тренинг пакета јер има разли-
ке у томе како учимо и које добре праксе 
користимо. Осмишљени су тренинг паке-
ти за жене предузетнице које стартују са 
својим послом али и за оне које су већ у 
послу и то се примењује у региону. Четвр-
та компонента је да сви живимо у мантри 
добрих пракси а врло често не знамо шта 
то тачно значи. Зато смо утврдили кри-
теријуме шта је добра пракса и то је при-
мењено у девет земаља кроз видео паке-
те који служе не само за промоцију биз-
ниса већ и као инструменти учења – ре-
кла је Ефка Хедер.

Пошто је мото пројекта био – отварање 
радних места, питали смо госпођу Хедер 
да ли има неког учинка и како ће се ефек-
ти пратити у будућности. Према њеним 
речима, СЕЦЕЛ неће функционисати као 
полицајац нити ће пратити како се то де-
шава. То ће пратити институције унутар 
националних привреда:

– Успели смо да успоставимо сарадњу 
са заводима за статистику за праћење ин-
дексације старт-ап предузећа, за поделу 
послова на мушке и женске, и праћење 
раста и развоја предузећа кроз СМЕ ин-
декс – рекла је Ефка Хедер.

Најављујући нови пројекат СЕЦЕЛ-
а госпођа Хедер каже да очекује велику 
подршку Европске комисије. 

– Након овог пројекта који смо успеш-
но реализовали СЕЦЕЛ је партнер Ев-
ропској комисији. То значи да ће бити 
координације и да нећемо около трчати 
и тражити донаторе него ћемо у сарадњи 
са ЕК донети одлуку где и како ћемо фи-
нансијска средства обезбедити, нагласи-
ла је госпођа Хедер.

За време трајања конференције у Опа-
тији одржана су три панела: Start & Grow, 
Grow & Go Internationally и Financial 

Readiness, уз учешће предузетница, пред-
ставника националних ресорних тела 
као и предузетничких институција из 
Хрватске и региона. Око 120 учесника 
конференције имало је прилику за раз-
мену знања и искустава и стварање но-
вих пословних прилика. Донатор проје-
кта „Женско предузетништво – покретач 
стварања нових радних места на подручју 
ЈИЕ“ је шведска међународна развојна 
агенција СИДА.

Р. Николић

Србија прва

Сања Поповић Пантић, председница 
Удружења пословних жена Србије, нагла-
сила је, учествујући на једном од пане-
ла, да је ово Удружење остварило значај-
не резултате током 17 година постојања. 
Предузетнице су укључене и у рад инсти-
туција а један од облика сарадње оства-
рује се кроз Женску парламентарну мре-
жу. Удружење пословних жена Србије је 
прво удружење основано у региону које 
окупља предузетнице и до сада су реали-
зовани бројни пројекти којима је значајно 
подржан женски бизнис.

Сања Поповић Пантић

Са отварања међународне конференције у Опатији

Ефка Хедер
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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 (6)

Улога маркeтиншких 
стручњака 
Услуге су неопипљиве, недељиве и немогуће их је ускладиштити. Свака од 
ових карактеристика представља изазове и захтева одређене стратегије. 
Одушевљење клијената постиже се надмашивањем њихових очекивања

Квалитет услуге предузећа испитује се 
приликом сваког искуства клијената. Ако 
радници у фирми изгледају као да се до-
сађују, нису у стању да одговоре на једнос-
тавна питања или више времена посвећују 
колегама него клијентима, тада ће и потро-
шачи добро размислити пре одлуке да поно-
во сарађују са компанијом која на тај начин 
пружа услуге. Услуге и лојалност клијената 
су под утицајем бројних чинилаца. Иденти-
фиковано је више од 800 критичних разлога 
због којих клијенти доносе одлуке о проме-
ни компаније која пружа услуге. Недовољно 
едуковани радници у непосредном контак-
ту са клијентима и немогућност решавања 
проблема једним позивом јесу најважнији 
разлози, али и високе цене, неприкладна 
локација, чекање на услуживање, грешке 
у наплати. Важни разлози су и недовољна 
брига за клијента, непристојност продаваца, 
постојање боље понуде, насртљива продаја, 
селидба компаније. Услуге су неопипљиве, 
недељиве и немогуће их је ускладиштити. 
Свака од ових карактеристика представља 
изазове и захтева одређене стратегије. 

Улога маркетиншких стручњака је да 
пронађу решења за повећање продук-

тивности компанија које пружају ус-
луге, стандардизовање квалитета ус-
луге и да понуду ускладе са тржишном 
потражњом.

Пружање услуга врхунског квалитета 
захтева управљање очекивањима клије-
ната и уграђивањем технологија само-
послуживања. Очекивања клијената 
имају значајну улогу у укупном искуству 
са услугом. Успешна предузећа пону-
де употпуњују бројним погодностима за 
клијенте, не само да их задовоље, већ да 
их изненаде и одушеве. 

Одушевљење клијената постиже се над-
машивањем њихових очекивања. Одредни-
це за квалитет услуге су поузданост и спо-
собност пружања обећане услуге, спрем-
ност да се брзо помогне клијенту, брига 
према клијенту, изглед просторија, опреме, 
особља и материјала. Потрошачи су често 
забринути хоће ли наставити или прекину-
ти сарадњу са компанијом која пружа услу-
ге. Свака маркетиншка активност која може 
утицати на тренутно или очекивано услуж-
но искуство може помоћи при учвршћи-
вању односа са фирмама које пружају услу-
ге. Код услуга које се пружају континуира-
но – комуналне, здравствене, финансијске 
услуге, осигуравајуће и друге професионал-
не услуге – примећено је како клијенти ра-
чунају економску вредност перципиране 
економске користи у односу на економске 
трошкове. Дуготрајни односи у услужним 
делатностима могу имати и тамну страну. 
Клијент једне огласне агенције може добити 
утисак да агенција губи на објективности, 
не трага за новим начином размишљања 
или да почиње да искоришћава однос који 
су дуго изграђивали. Клијенти цене прак-
тичност, односно лакоћу коришћења услуга. 

У пружању услуга веома су важне про-
изводне делатности које пружају пакете 
услуга. Произвођачи опреме, малих кућ-
них уређаја, трактора, сервера, авиона, 
морају да пружају и услуге за подршку 
производима, које су важно бојно поље 
у борби за стицање конкурентске пред-
ности. У тим услугама клијенте брине по-

узданост и учесталост кварова, колико ће 
трајати застој у пружању услуга и трошко-
ви редовног одржавања производа и по-
правке. У канцеларији са једним рачуна-
ром неопходна је већа поузданост произ-
вода и брже услуге поправке, од канцела-
рије са више рачунара у којој се рачунар 
који се поквари лако може заменити дру-
гим. Како би клијентима понудио нај-
бољу подршку и дугорочну сарадњу, про-
извођач мора да обезбеди темељну пону-
ду, идентификује које услуге клијенти нај-
више цене и колико су им услуге важне.

(Наставиће се) 

Услуге производних предузећа 

И производна предузећа морају да раз-
умеју стратешку намеру и конкурентску 
предност у развијању услуга. Производ-
на предузећа морају пружати постпродај-
не услуге (помоћне и услуге за повећање 
вредности производа). Потрошачи имају 
све већи избор када је реч о услужној по-
нуди, па на пример произвођачи опреме 
морају да проналазе нове начине како да 
зараде продајом, независно од услужних 
уговора. Неопходно је да унапређују раз-
вој одељења за услуживање корисника и 
редовно одржавају производе, јер многи 
произвођачи опреме одређују ниске цене 
производа, надокнађујући их високим це-
нама за делове и услуге одржавања. 
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