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ТРАНЗИЦИЈА

Следећи број Економетра 
излази 9. фебруара 2016.

Акције и МСП
Пише: Данијел Цвјетићанин, 

Универзитет Сингидунум

Крај осамдесетих и почетак деведесетих 
година прошлог века остао нам је у сећању не 
само по грађанским ратовима у којима је раз-
орена Југославија, него и по почецима тран-
зиције у земљама источне и централне Евро-
пе. Да ли се сећате да је владало чврсто уве-
рење да ће домаћи индустријски гиганти лако 
наћи иностране (западне) стратешке партне-
ре? А они ће инвестицијама, новим техноло-
гијама и ефикаснијом организацијом, обезбе-
дити да посрнули џинови стану на ноге, макар 
и уз знатно смањен број запослених радника. 

Ипак, после кратке анализе реномираних 
консултантских кућа из САД и западне Ев-
ропе, највећи број домаћих фабрика остао је 
у групи „диносауруса“ осуђених на смрт, по-
што „вреде“ далеко мање од земљишта на ко-
ме су изграђене. А питање власништва над 
земљиштем, на коме су социјалистичка пре-
дузећа имала једино право коришћења, ос-
тало је мутно и нејасно. Дабоме, у  периоду 
од двадесетак година, сваки „инвеститор“ 
би добио, на суду, одговор на питање шта 
је стварно купио, али изгледа да озбиљнији 
инвеститори нису показали довољно енту-
зијазма да у таквим условима улажу. 

Теоретичари транзиције истицали су, од 
самог почетка, да би мала и средња преду-
зећа (МСП) могла решити проблем запо-
шљавања отпуштених радника, као и оних 
који тек треба да се запосле, што се и догађа у 
развијеним земљама. У домаћим приликама, 
међутим, брзо се показало да мала и средња 
предузећа наилазе на велике препреке, пре 
свега због недовољне снаге правног порет-
ка и прекомерног уплитања државне и пар-
тијске олигархије. Мала и средња предузећа 
изложена су бројним нетипичним ризици-
ма, почев од приватног и партијског рекета, 
па до неизвесности наплате потраживања, 

чије извршење судови и извршна власт нису 
у стању да ефикасно заштите.

Страни („доведени“) инвеститори, у до-
маћем, специфичном, амбијенту, обично 
имају заштиту „са високог места“, док су пра-
ва малих  предузетника и инвеститора ос-
тављена судовима, који су у перманентним 

„реформама“ и у непрекидном страху, па се 
спорови око извршења уговора решавају „на-
тенане“, тако да пресуде понекад стижу тек 
пошто оштећена страна већ банкротира.

Мали привредници се суочавају и са не-
премостивим тешкоћама у финансирању по-
словних подухвата. Банке, у условима правне 
несигурности, застрашене су високим ниво-
ом ризика у кредитирању МСП. Држава им 
је, с друге стране, неупоредиво поузданији 
клијент са готово неограниченим „потреба-
ма“. Уз то, држава је увек спремна да приста-
не на све услове, као уосталом и свако други 
ко не управља сопственим средствима, него 
новцем пореских обвезника – садашњих и 
будућих. Држава, на тај начин, истискује ма-
ла и средња предузећа са тржишта кредита 
и непосредно утиче на раст каматних стопа, 
које постају неподношљиво високе за МСП. 
Истина је да држава, разним програмима 
олакшица и субвенција, „подржава“ нека 
МСП, јачајући тако свој степен уплитања у 
привредни живот и стварајући додатне не-
равнотеже истискујући „неподржане“.

Да ли је неко размишљао о финансирању 
МСП акционарским капиталом, на који се, 
познато је, не плаћају камате, а за који, са 
становишта предузећа, не постоји обавеза 
враћања? Дабоме, појединачно мало или 
средње предузеће тешко може да рачуна на 
овакав облик финансирања, али можда би 
неки инвестициони фонд за те намене мо-
гао бити део решења. 

Висок ниво заштите 
интелектуалне својине у ЕУ 
Жиг је знак разликовања  
робе и услуга 16
Фирма „Десерт“ из Чачка 
Торта од 1,7 тона у 
добротворне сврхе 18

„Конфекција Елипса”  
у сталном успону
Љубав према раду –  
услов за пословни успех 32

Прво социјално предузеће  
у Јабланичком округу 

„Раданска ружа“  
осваја тржиште 34
Јовановићи већ једанаест 
деценија у гумарству
Много мука – мало пара 36

Производња мерних 
инструмената и опреме
Искуство у Италији, 
производња у Тополи 38

14. Међународна конференција 
Београдске берзе 
Без подршке државе нема 
развоја тржишта 44

Котлер, Келер, Мартиновић: 
Управљање маркетингом
Стварање бренда  
малог предузећа 46
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Инвестициони кредити 
Сосијете банке 

Сосијете женерал банка се прикључи-
ла Програму подршке малим предузећи-
ма за набавку опреме који реализује Ми-
нистарство привреде, у сарадњи са На-
ционалном агенцијом за регионални раз-
вој. Министарство суфинансира набавку 
производне опреме у износу од 25 одсто 
вредности, банка нуди кредит којим ће се 
финансирати 70 одсто вредности опреме, 
а мала предузећа и предузетници треба 

да обезбеде пет одсто учешћа. Јавни по-
зив је отворен од 16. новембра па док се 
средства не потроше.

Предузетници могу да користе динар-
ски кредит и кредит индексиран у еври-
ма. За динарски кредит фиксна номинал-
на каматна стопа износи до 9,95 одсто, а 
варијабилна НКС до 2,55 одсто +1 месеч-
ни БЕЛИБОР. За кредите индексиране у 
еврима НКС износи до 5,75 одсто. 

Период отплате за кредите у понуди је 18, 
36 и 60 месеци, уз грејс период од шест ме-
сеци. Није неопходна хипотека на некрет-
нине, већ залога на опрему која се набавља. 

ФКА награђена за 
организацију производње 

Компанија ФКА (Фијат Крајслер Ау-
томобили) Србија је 17. новембра дос-
тигла сребрни ниво у Производњи свет-
ске класе (World Class Manufacturing – 
WCM), водећем међународном стандарду 
за организацију производње. Најзначај-
нија побољшања постигнута су у обла-
сти логистике и развоја запослених. Фа-
брика у Крагујевцу доказала је да има ја-
сан циљ и добар методолошки приступ за 
стицање WCМ стандарда. Бронзани ниво 
WCМ стандарда достигла је прошле го-
дине. Ово је изузетно брзо напредовање 
у производњи светске класе фабрике која 
је почела производњу модела Фиат 500Л у 
јулу 2012. године. 

„Ово је изванредно достигнуће за нас и 
велики подстицај за даљи рад. Показали 
смо посвећеност менаџмента и јаку моти-
вацију на свим нивоима у оквиру фабри-
ке”, изјавио је Франческо Ћанћа, дирек-
тор фабрике ФКА Србија. 

Нето приход Креди Агрикол 
групе 1,75 милијарди евра

Нето приход Креди Агрикол групе у 
трећем кварталу ове године износи 1,75 
милијарди евра. У односу на трећи квар-
тал 2014. године остварен је раст од 13,8 
одсто. Ово је најбољи квартални резултат 

„Шанса за нови почетак“

Сви заинтересовани за покретање 
бизниса моћи ће да добију савете о то-
ме у које области могу потенцијално 
да инвестирају, шта је све потребно за 
покретање бизниса и колика су почет-
на средства, саопштено је 18. новембра 
у Привредној комори Србије (ПКС) на 
представљању пројекта „Шанса за нови 
почетак“. Овај пројекат спроводи Срп-
ска асоцијација менаџера (САМ) са аген-
цијом ДНА комуникејшн и уз финан-
сијску помоћ УСАИД. Подржали су га 
Министарство државне управе и локал-
не самоуправе, Привредна комора Ср-
бије, као и бројни локални партнери који 
се баве развојем предузетништва.

Како је речено на конференцији у 
ПКС, у наредних шест месеци биће одр-
жано осам предузетничких сајмова. Пр-
ва три сајма одржаће се у Нишу, Круше-

вцу и Суботици, рекла је извршна ди-
ректорка САМ Јелена Булатовић.

– Предузетничке идеје и предузет-
ничка искуства требало би да пруже 
посебну подршку радницима преду-
зећа у реструктурисању, да им укажу на 
то како најбоље могу да искористе своје 
знање, искуство и средства, те да раз-
вијањем предузетничког духа обезбеде 
радно место за себе и чланове својих по-
родица – рекла је Булатовићева.

Она је навела да је пројекат намењен 
и свима осталима који желе да се опро-
бају у предузетништву и покрену соп-
ствени бизнис.

– На предузетничким сајмовима биће 
представљено око 200 предузетничких 
иницијатива, које су осмишљене на ос-
нову вишемесечног истраживања и у 
складу са специфичностима и потре-
бама сваког региона у Србији – рекао је 
Дејан Ранђић, директор Агенције ДНА.

Саветница потпредседника Владе 
у Министарству државне управе и ло-
калне самоуправе Видосава Џагић рекла 
је да развој предузетништва представља 
основу опоравка привреде и носећу гра-
ну економског развоја земље.

Директорка Центра за услуге и посре-
довање у ПКС Наташа Кецман оценила је 
да је сектор малих и средњих предузећа 
успешан носилац развоја српске еконо-
мије и да остварује значајан допринос у 
креирању нових радних места.

Пикер председник ИО 
Комерцијалне банке 

Управни одбор Комерцијалне банке 
изабрао је 6. новембра др Александера 
Пикера за новог председника Извршног 
одбора банке. Он је стручњак са дваде-
сетшестогодишњим искуством у бан-
карству. Последњих година био је анга-
жован у одборима банака у Пољској и 
Русији и на позицији председника из-
вршног одбора у банкама у Казахстану, 
Словенији, Србији, Босни и Херцегови-
ни и Аустрији. 

„Велико ми је задовољство што у 
изазовном тренутку, две године пред 
планирану приватизацију, преузимам 
кормило Комерцијалне банке, једне од 
најугледнијих финансијских институ-

ција у региону. Менаџмент у наредном 
периоду намерава да, захваљујући ог-
ромном поверењу које банка има код 
клијената, у сарадњи са запосленима, 
побољша перформансе и унапреди ус-
луге, како би приватизација донела оче-
кивани успех акционарима, од којих је 
највећи држава Србија”, изјавио је др 
Александер Пикер, који ступа на дуж-
ност у децембру.

Са конференције за новинаре

Александер Пикер
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који је ова група остварила од 2011. годи-
не. У првих девет месеци 2015. нето при-
ход групе износио је 4,48 милијарди евра, 
што представља раст од 25,3 одсто у од-
носу на исти период претходне године. У 
пословању са становништвом настављен 
је раст штедње по виђењу. За првих де-
вет месеци ове године регионалне банке 
имају 204.000 новоотворених штедних 
рачуна. У кредитној активности ова гру-
па бележи раст у пласманима стамбених 
кредита од 4,5 одсто у односу на 2014. го-
дину, а у потрошачким кредитима раст 
износи 15,5 одсто у односу на трећи квар-
тал прошле године. 

У Србији узета 101.383 
стамбена кредита 

Грађани Србије су крајем октобра 2015. 
имали узетих 101.383 стамбена кредита, 
од чега је око једне петине индексирано у 
швајцарским францима, објавило је Удру-
жење банака Србије (УБС). Генерални се-
кретар тог удружења Верољуб Дугалић је 
прецизирао да су 19.003 подигнута стам-
бена кредита индексирана у францима, 
док су преостали индексирани у еврима.

Он је рекао и да су банке које имају 
највише кредита у францима укључене 
у радну групу која је формирана у Ми-

нистарству финансија како би био решен 
проблем стамбених кредита у францима. 

Према подацима УБС-а, крајем 2006. 
године у Србији је било подигнуто 25.184 
стамбених кредита, следеће године њихов 
број је порастао на 35.957, крајем 2008. било 
их је 49.367, а крајем 2010. грађани Србије су 
били задужени са 75.730 стамбених кредита. 

Њихов број је крајем 2011. порастао на 
85.676, крајем наредне године било је по-

дигнута укупно 92.825 стамбених креди-
та, крајем 2013. је достигао 94.013, да би 
преко пораста на 98.656 крајем прошле 
године, у октобру ове достигао број од 
101.383 одобрена стамбена кредита. 

Раст продаје 
Алкалоида Скопље 

Алкалоид Скопље је остварио пози-
тивне финансијске резултате у првих де-
вет месеци 2015. године. Од јануара до 
септембра укупна консолидована про-
даја достигла је 95,33 милиона евра, што је 
шест одсто више у поређењу са истим пе-
риодом прошле године. Раст на домаћем 
тржишту износи један одсто. Укупан кон-
солидовани извоз компаније је повећан 
за 10 одсто.

Пораст у југоисточној Европи износи 
девет одсто, у Русији и земљама ЦИС-а 
16 одсто, у ЕУ и земљама ЕФТА седам од-
сто и чак 48 одсто на тржишту САД-а. По-
раст од пет одсто је остварен бизнис у сег-
менту Фармација, а у осталим сегменти-
ма 11 одсто.

Добит пре финансијских трошкова, 
пореза и амортизације (ЕБИТДА) изно-
си 13,7 милиона евра и бележи раст од је-
дан одсто, док је нето добит у износу од 
7,5 милиона повећана за пет одсто, у са-
гласности са неревидираним консолидо-
ваним Билансом успеха. Инвестиције у 
основна средства у периоду од јануара до 
септембра ове године износе 8,6 милиона 
евра, а највећи део намењен је за Центар 
за контролу квалитета, који треба да по-
чне са радом у првом кварталу 2016. 

 Нова производна линија 
у Млекари Суботица 

Млекара Суботица, која послује у 
оквиру компаније Имлек, пустила је 17. 
новембра у рад нову линију за произ-
водњу сира фета, која је вредна мили-
он евра. Генерални директор компаније 

Имлек, Илија Шетка, рекао је да ће су-
ботичка млекара на тој линији произво-
дити 2.500 тона годишње и да ће цело-
купна производња бити намењена из-
возу у Русију. Он је најавио и да ће због 
пуштања у рад нове линије за произ-
водњу сира бити повећан откуп млека 
за додатних 25.000 тона. 

„Инвестиција у најмодернију ма-
шину за производњу фета сира, која је 
набављена у Данској, обезбедиће по-
већање извозних капацитета, пре све-
га сирева на руско тржиште“, рекао је 
Илија Шетка. 

Суботичка млекара је прва компа-
нија у Србији која је 2011. године добила 
извозни број за тржиште ЕУ. Министар 
привреде Србије Жељко Сертић је иста-
као да је Млекара Суботица пример до-
бре и успешне приватизације.

Семинар Интезе и ЕБРД 
за жене у бизнису

Банка Интеза и Европска банка за 
обнову и развој (ЕБРД) организовале су 
18. новембра семинар за предузетнице у 
оквиру програма подршке развоју жен-
ског предузетништва у Србији „Жене у 
бизнису“. Семинар „Како да управљате 
својим финансијама и унапредите по-
словање уз подршку банака“, први је од 
четири који ће бити организовани ши-
ром Србије. Скупу је присуствовало око 
50 пословних жена. 

Представници Банке Интеза и ЕБРД, 
предавачи и стручњаци у области фи-
нансија и банкарства објаснили су пре-
дузетницама како да унапреде вођење 
финансија, управљање обртним сред-
ствима, приходима и трошковима, али 
и на који начин банке могу да их подр-
же у развоју пословања. Представљен је 
и дијагностички алат Бизнис Ленс који 
може да помогне у бржем откривању 
предности и потешкоћа у пословању и 
ширењу мреже контаката. 

За реализацију програма „Жене у биз-
нису“ ЕБРД је обезбедио кредитну линију 
од пет милиона евра. Средства пласира 
Банка Интеза у оквиру повољних креди-
та МСП којима управљају жене. Зајмови 
се одобравају са фиксном каматном сто-
пом од 5,5 одсто годишње и у максимал-
ном износу до 500.000 евра у динарској 
противвредности за финансирање обрт-
них средстава и инвестиција. Рок отпла-
те зајмова за обртна средства је до 36 ме-
сеци, а за инвестиционе кредите је од 37 
до 60 месеци. За кредите са роком отпла-
те до 36 месеци и инвестиционе зајмове 
у износу до 25.000 евра потребна су сред-
ства обезбеђења у виду меница.

Илија Шетка, Светлана Глумац, Жељко Сертић

Са семинара о управљању финансијама
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Тигар наставља 
успешно пословање

Компанија Тигар забележила је ре-
кордну реализацију од 311 милиона ди-
нара у октобру, што је знатно боље у од-
носу на досадашњи рекорд реализације 
из октобра 2013., који је износио 299,4 ми-
лиона динара. Према речима генералног 
директора компаније Тигар Небојше Ђе-
надића и најзначајнији финансијски по-
казатељи настављају тренд побољшања. 
Раст у првих девет месеци ове године и 
подаци из октобра показују тренд стаби-
лизације пословања компаније. 

Пословна добит пре амортизације 
(ЕБИТДА) за првих девет месеци текуће 
године износи 127,5 милиона динара. У 
овом периоду су остварени приходи од 
продаје робе, производа и услуга (консо-
лидовани ниво) од 1,970 милиона динара, 
што је 2,36 одсто више у односу на исти 
период претходне године. 

Кредити за рефинансирање 
Банкe Интезa 

Банка Интеза понудила је грађанима 
динарске кредите за рефинансирање уз 
додатну готовину, са повољном каматном 
стопом и фиксном месечном ратом у току 
целог периода отплате. Корисници Инте-
за Хит текућег рачуна који примају зара-
ду преко Банке Интеза на овај начин по 
изузетно повољним условима могу да ре-

финансирају обавезе по дозвољеном ми-
нусу, кредитним картицама и кредитима 
других банака.

„Настојећи да грађанима омогућимо 
што погодније услове за рефинансирање 
обавеза, уз предвидљивост трошкова и 
транспарентност приликом задуживања, 
пружили смо им могућност да кредитне 
обавезе по основу различитих пласмана 
обједине у један зајам, уз најнижу камат-
ну стопу на тржишту и фиксну динарс-
ку рату. Кредит за рефинансирање пружа 
клијентима и опцију додатног задужи-
вања у складу са њиховим потребама и мо-
гућностима“, рекао је Никша Иловић, ди-
ректор Сектора за управљање сегментом 
клијената физичких лица Банкe Интезa.

Каматна стопа је фиксна и износи од 
12 одсто годишње. Кредит се одобрава у 
износу од 25.000 до 1.200.000 динара, без 
депозита и учешћа, са роком отплате од 
шест до 72 месеца, уз могућност грејс пе-
риода од три до шест месеци. Кредит има 
осигурање у случају невољног губитка 
посла. Ова понуда траје до 29. фебруара 
2016. године.

Раст пословања 
Дунав осигурања 

Компанија Дунав осигурање у свим 
сегментима пословања у овој години бе-
лежи раст. Раст тржишног учешћа је сре-
дином године достигао 27,8 одсто, а нето 
добитак у прва три квартала износи 831,8 
милиона динара. Приходи од премије из-

носе 13,2 милијарде динара и повећани су 
15,6 одсто у односу на исти период лане. 

Компанија је, у процесу адекватног 
управљања повезаним правним лицима, 
реализовала кадровске, организационе, 
управљачке промене које су унапредиле 
пословање. Повезана правна лица су од 
јануара до септембра ове године оства-
рила знатно боље резултате него у истом 
периоду 2014. године. 

Број продатих полиса осигурања за пр-
ва три квартала 2015. године је за 18 одсто 
виши него у истом периоду лане. Знатан 
раст бележи обавезно осигурање од од-
говорности за употребу моторних возила 
(АО) 31,64 одсто, осигурање од последи-
ца незгоде 65,53 одсто, осигурање помоћи 
на путу 9,33 одсто и осигурање од опште 
одговорности 59,98 одсто. Бруто премија 
осигурања износи 16,7 милијарди дина-
ра и виша је за 24,1 одсто (3,2 милијарде 
динара) него у првих девет месеци 2014. 
Укупно наплаћена премија осигурања и 
саосигурања је за 3,6 милијарди (29,5 од-
сто) виша него у истом периоду прошле 
године и износи 15,6 милијарди динара. 

Деценија рада 
Sogelease Србија 

–Sogelease Србија лидер је у финанси-
раном износу путем финансијског лизин-
га са тржишним учешћем од 15,19 одсто 
у 2015., години, саопштено је на свеча-
ности 24. новембра, на обележавању де-
ценије од оснивања ове лизинг куће. Ис-
товремено, ова лизинг кућа је на српском 
тржишту прва и у  финансирању путнич-
ких аутомобила са 20,43 одсто, као и у фи-
нансирању пољопривредне механизације 
са 25 одсто тржишног учешћа. Укупан из-
нос финансирања у прва три квартала ове 
године износи 25,8 милиона евра.

„Тржиште лизинга бележи благи раст 
из године у годину и видимо његов по-
тенцијал у периоду пред нама. Уз проме-
ну регулативе о лизингу потребно је ра-
дити и на препознатљивости лизинга као 
шансе за привредни раст, нарочито у сег-
менту малих и средњих предузећа“, рекао 
је Борис Стевић, председник Извршног 
одбора Sogelease Србија. 

Лизинг као производ утиче на реалан 
раст привреде јер подржава улагање у 
основна средства. Његове предности су 
брз и једноставан процес одобрења као и 
чињеница да нису потребна додатна обез-
беђења због власништва над предметом 
лизинга, што га чини идеалним и за пре-
дузећа на почетку њиховог оснивања. 

Нинамедиа обележила 
14 година рада 

Нинамедиа, агенција за медија мони-
торинг, прославила је 14 година успеш-
ног пословања, у Београду 26. новембра. 
Од свог оснивања до данас, Нинамедиа 
остварује стабилан раст. Од резултата 
се истичу: 5,1 милион обрађених и ис-
поручених медијских објава, 27.900 пре-
ведених страна, 105 истраживачких 
пројеката, 2.183 медијске анализе и 105 
продукцијских пројеката. Оснивач Ни-
намедије Драган Радић казао је да пре 14 
година нико није сањао да ће његов тим 
довде стићи и оволико нарасти.

– Ви сте наше звезде водиље, ви сте 
нам показали пут и хвала вам што ве-
рујете у нас – рекао је Радић присутни-
ма. Желећи да на јединствен начин до-
чарају својим гостима бескрајно путо-

вање медијским универзумом, домаћи-
ни су овом приликом од места прославе 
направили матични брод Нинамедиа14 
са различитим летелицама које су пред-
стављале секторе Нинамедије – Ме-
дијски клипинг, Анализе медијског 
садржаја, Испитивање тржишта и ис-
траживање јавног мњења, Продукцију 
и Преводиоце.

Драган Радић
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Џенерал електрик о 
тржишту биогаса у Србији

Конференција на тему „Трендови и 
изазови на тржишту биогаса у Србији“ 
одржана је 1. децембра у Београду, под 
покровитељством компаније Џенерал 
електрик. Конференцију је отворио Га-
етано Масара, извршни директор ком-
паније Џенерал електрик за југоисточ-
ну Европу. Тема скупа било је ефикасно 
коришћење подстицајних механизама за 
енергетски и економски сектор државе, 
али и за пољопривреднике и представни-
ке релевантних индустрија и организа-
ција. Представљене су и студије случаја 
о испуњавању услова за добијање фи-
нансијске подршке за пројекте ове при-
роде, као и о развоју пројеката биогаса по 
ЕСЦО моделу.

Једна од тема била је и имплементација 
програма за уклањање и обрађивање ор-
ганског отпада, као и коришћење биога-
са у пољопривреди и прехрамбеној ин-

дустрији као алтернативног извора обно-
вљиве енергије.

Гаетано Масара је оценио да орган-
ски отпад јесте енергија коју треба иско-
ристити. „Ми желимо да идентификује-
мо тај потенцијал у Србији и потребу за 
енергијом, али и да дефинишемо могућу 
руту ка успешном развоју пројекта гене-
рисања енергије из биогаса у складу са 
постојећим условима и регулативама“, 
рекао је Масара.

СББ услуге доступне ван куће 

Компанија СББ је покренула Унифон 
сервис који корисницима телефоније 
омогућава да користе фиксни телефон 
где год се налазе, било да су у земљи или 
иностранству.

„Пратећи трендове водећих светских 
телекомуникационих оператора, труди-
мо се да својим корисницима континуи-
рано омогућавамо додатне сервисе који 
ће им коришћење дигиталне телевизије, 

интернета или фиксне телефоније чини-
ти доступнијим, лакшим и бржим“, иста-
као је Срђан Радић, директор продаје и 
маркетинга компаније СББ, на предста-
вљању сервиса 18. новембра.

Предност апликације Унифон је 
уштеда на долазним и одлазним пози-
вима у ромингу, јер корисници уз по-
моћ апликације телефонирају по истој 
цени као са фиксног телефона. Омогуће-
ни су и бесплатни позиви ка другим ко-
рисницима апликације и СББ фиксне 
телефоније. 

За бесплатно коришћење Унифона 
је потребан интернет, а компанија СББ 
препоручује Унифи мрежу у Србији и 
региону или било коју другу доступ-
ну WiFi мрежу у свету. Сви корисници 
СББ фиксне телефоније могу бесплатно 
да преузму Унифон апликацију са Гугл 
Плеј продавнице, а ускоро и са AppStore-
а. Захваљујући Унифону могу да користе 
свој фиксни број на мобилном телефону и 
то на чак пет уређаја истовремено. 
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Банка Интеза купила пословну 
зграду Делта холдинг 

Банка Интеза потписала је 27. новем-
бра уговор о куповини пословног прос-
тора Делта холдинг у Улици Милентија 
Поповића у Новом Београду да би под 
једним кровом објединила све послов-
не функције и створила оптималне усло-
ве за рад запослених. Све управне цели-
не Банке Интеза на територији Београда 
које су до сада биле распоређене на више 
локација, биће смештене у истој згради. 
Тиме ће се додатно унапредити пословни 
процеси и побољшати оперативна ефи-
касност и обезбедити још бољи услови за 
даљи развој пословања банке. 

На овај начин Интеза Санпаоло, међу-
народна банкарска групација у оквиру које 
послује Банка Интеза, још једном је потвр-
дила дугорочну посвећеност тржишту Ср-
бије на којем је присутна више од десет го-
дина, као и стратешку опредељеност да 
константно јача пословање у земљи.

Раст профита НЛБ банке

НЛБ банка Београд је у прва три квар-
тала ове године увећала нето пословне 
приходе за 22 одсто, односно за 2,3 ми-
лиона евра, у поређењу са истим пери-
одом прошле године и остварила про-
фит од милион евра. Банка је у трећем 
кварталу повећала билансну суму, а чак 
80 одсто те суме чине депозити привре-

де и грађана. Депозити грађана и привре-
де у овој години увећани су за 2,1 мили-
он евра и достигли су ниво од 188,1 мили-
он евра на крају септембра. У првих девет 
месеци ове године НЛБ банка је привре-
ди и грађанима пласирала око 50 мили-
она евра, од чега зајмови у домаћој валути 
чине 46 одсто. Кредити физичким лици-
ма у овогодишњим пласманима учествују 
са 34 одсто, пласмани правним лицима и 
предузетницима са 59 одсто, а седам од-
сто пласмана из овог периода  банка је 
инвестирала у кредите за пољопривред-
на газдинства. 

Ерсте инвестира 39 
милиона евра 

Ерсте група је 25. новембра обележи-
ла почетак изградње прве фазе посло-
вног комплекса Sirius offices, који ће се 
налазити на углу Булевара Милутина 
Миланковића и улице Антифашистичке 
борбе. Пословни простор у чију ће прву 
фазу изградње бити инвестирано 39 ми-
лиона евра простираће се на 18.500 ква-
драта. Објекат ће имати 230 паркинг мес-
та у подземним гаражама и биће изграђен 
према највишим еколошким стандарди-
ма. Крај изградње прве фазе објекта пла-
ниран је за март 2017., а извођач радова је 
грађевински концерн Страбаг. 

Председник Извршног одбора Erste 
grоup Imorent Ричард Вилкинсон подсе-
тио је да су аустријске компаније у про-
теклих 15 година кроз различите пројекте 

инвестирале у Србију 2,8 милијарди евра 
и Аустрија је на првом месту страних ин-
веститора у Србији.

Председник Извршног одбора Ерсте 
банке Славко Царић рекао је да Ерсте гру-
пација на тржишту Србије активно учес-
твује у пружању услуга и финансирању 
привреде и становништва, као и да је до 
сада уложила око 150 милиона евра у фи-
нансирање некретнина у Србији.

Девет успешних година 
Рајфајзен футуре

Поводом девет година успешног по-
словања Рајфајзен футуре добровољног 
пензијског фонда (ДПФ), у Београду је 25. 
новембра организован сусрет са новина-
рима. Како је саопштено, имовина овог 
фонда износи 3,3 милијарде динара, што 
представља годишњи раст од 23 одсто и 
11,6 одсто тржишта. Остварено тржишно 
учешће је утолико значајније уколико се 
узме у обзир чињеница да је Рајфајзен фу-
туре ДПФ једини фонд у индустрији који 
је по добијању дозволе 2007. године по-
чео са прикупљањем првих уплата чла-
нова фонда. Овај фонд је од почетка по-
словања, закључно са октобром 2015. го-
дине, остварио принос од 10,99 одсто на 
годишњем нивоу, а за последњих годину 
дана 13,5 одсто. Поверење ДПФ-у указује 
преко 22.400 чланова, више од 60 одсто 
уплата чине индивидуалне уплате члано-
ва, док 40 одсто уплата врши послодавац 
за своје запослене. 

Портал Моја фирма 

Економска кретања у Србији и све-
ту бизнис фокус са великих преду-
зећа усмеравају на мале фирме. У мо-
дерним светским привредама, мала и 
средња предузећа представљају мотор 
економског раста и развоја. Очекује 
се да ће се у Србији број малих преду-
зећа повећавати са процесом реоргани-
зације и оптимизације привредних то-
кова. Са смањењем броја запослених у 
јавном сектору, већ од средине децем-
бра, повећаће се број незапослених. Да 
ли ће ти људи наставити каријеру у дру-
гим компанијама или ће покренути соп-
ствени бизнис, њихова је одлука. Мно-
ги економски стручњаци сматрају да је 
најбоље решење отиснути се у предузет-
ничке воде и ту идеју Теленор стратеш-
ки подржава.

– У Србији не постоји једно место на 
којем људи могу да се информишу ка-
ко да оснују предузеће и због тога смо 
покренули портал mojafirma.rs у окви-
ру којег пословна заједница може наћи 
све неопходне информације. Посетио-
цима портала је омогућено да преузму 
најважније формуларе, шаблоне угово-
ра, калкулаторе трошкова и друге ко-
рисне документе који могу помоћи да се 
административни послови заврше бр-

же и једноставније, каже Иван Стојано-
вић, директор маркетинга за пословне 
кориснике у Теленору.

Поред базе знања која је доступна 
свима, снага портала је у могућности да 
се комуницира са тимом стручњака. До-
маћи успешни предузетници дају савете 
за покретање и вођење фирми. Секција 
„питања и одговори“ лако је доступна на 
порталу и омогућена је брза и једностав-
на двосмерна комуникација. 

– На порталу пружамо подршку и по-
моћ за покретање бизниса и помажемо да 
се у нашој земљи створи окружење у којем 
ће предузетници и породична предузећа 
добијати најважније савете из области 
маркетинга, људских ресурса, правних 
послова, продаје и финансија. Желимо да 
предузетнички пут од идеје до реализа-
ције буде много лакши, како бисмо успеш-
но допринели стварању нових вредности у 
друштву, истиче Иван Стојановић.

Иван Стојановић



11Мозаик

Нажалост, српско тржиште је још не-
развијено, иако постоји велики потенцијал 
за раст. О томе како се Србија котира у ре-
гиону по имовини приватних пензијских 
фондова, најбоље илуструје статистика: у 
Хрватској пензиони фондови имају имови-
ну од 9,2 милијарде евра, у Бугарској 4,2, а 
у Србији 0,2 милијарде евра, саопштили су 
представници Рајфајзен футуре.

Регус отворио нови 
пословни центар

Компанија Регус, која пружа услуге 
флексибилног радног простора, 18. но-
вембра је отворила нови пословни центар 
у Београду, у Улици Милутина  Милан-
ковића 9ж, у Новом Београду. У складу 
са Регусовим слоганом „на правом мес-
ту у право време“, компанија је изабра-
ла новосаграђени модеран и функцио-
налан објекат ГТЦ41. Пословни центар 
обезбеђује услове за рад бројних клије-
ната. Локација има лак приступ, пар-
кинг за клијенте и запослене, пословни 
салон, виртуелне канцеларије, канцела-

рије на дан, сале за састанке & хот спот 
услуге, видео конференције и 24-часов-
ни приступ радном простору.

Према резултатима истраживања ком-
паније Регус, све већи број радника опре-
дељиваће се у будућности за рад од куће. 

Нови приступ радном простору пружа 
могућност менаџмента на даљину. Ви-
ше од 80 одсто анкетираних у Србији је 
потврдило да су руководиоци на вишим 
позицијама продуктивнији ако раде на 
даљину.

Нове Јуху чоколадице 

Компанија Бамби представила је 29. 
новембра нове чоколадице у оквиру свог 
дечијег бренда Јуху. Омиљени Сунђер 
Боб и другари од сада су и на веселим 
паковањима нових Јуху чоко банана и 
млечних чоколада. Поред познатих укуса 
(плазма и млеко), малишани могу да ужи-
вају са другарима и у новим воћним уку-
сима млечних чоколада, банана и јагода. 

– У жељи да спојимо омиљене дечије 
чоколадице са ликовима из популарног 
цртаћа који клинци обожавају, решили 
смо да најмлађе потрошаче обрадујемо 
Јуху Сунђер Боб чоколадицама различи-
тих укуса, рекла је Јелена Љубомировић, 
испред бренда Јуху компаније Бамби.

У дружењу које је бренд Јуху компаније 
Бамби организовао, најмлађи су има-
ли прилику да се уз креативне радиони-
це и приче о забавним ликовима из под-
водног света и града Коралово, упознају 
и са новим комбинацијама укуса једне од 
омиљених дечијих посластица.

Бамби тим на промоцији нових Јуху паковања



 12 Мозаик

Бисноде група јача 
на тржишту ЈИЕ

Компанија Бисноде ојачала је своју 
позицију на тржишту југоисточне Европе 
аквизицијом компанија Рејтинг д.о.о. из 
Србије, Бонлајн д.о.о. из Хрватске и бони-
тетне куће И д.о.о. из Словеније. Наиме, 
како је саопштила та компанија крајем 
новембра, Бисноде група, присутна у 17 
европских земаља, потписала је уговор 
за аквизицију компанија Рејтинг д.о.о. из 
Србије, Бонлајн д.о.о. из Хрватске и бо-
нитетне куће И д.о.о. из Словеније које 
покривају тржишта Словеније, Хрват-
ске, Босне, Србије, Македоније, Црне Го-
ре, Косова и Албаније. Уговор ће ступи-
ти на снагу у јануару 2016. Купљене ком-
паније у 2014. заједно су оствариле при-
ход од 1,232 милиона евра, 295.000 евра 
ЕБИТДА, 24 одсто ЕБИТДА марже и за-
пошљавају укупно 17 људи.

Како је саопштено, Бисноде је акви-
зицијом ових предузећа обезбедио даљи 
раст пословања, повећање тржишног уде-
ла на којима је већ присутан као и додат-
ни извор података. Интеграција преду-
зећа у Бисноде групу ће се одвијати током 

2016. године. Марија Анселми, генерална 
директорка Биснода за јужно тржиште, 
оценила је да је куповина ових компа-
нија логично решење јер је Бисноде у ок-

тобру постао стратешки партнер компа-
није Дан & Бредстрит за јужно тржиште. 

„Нашим корисницима ћемо на овај на-
чин већ у јануару 2016. године, шест ме-
сеци пре него што је то првобитно пла-
нирано, моћи поред постојећих да пону-
димо и Д&Б решења“, рекла је директор-
ка Анселми. 

Изградња хотела Краун 
Плаза у Новом Саду 

Интерконтинентал хотелска групација 
(ИХГ), једна од највећих компанија за хо-
телијерство на свету, најавила је 30. но-
вембра почетак радова на хотелу Краун 
Плаза (Crowne Plaza) у Новом Саду, који 
ће пословати на основу франшизног уго-
вора који је потписан са компанијом Пла-
за АГНС Нови Сад. Отварање хотела чији 
је капацитет 144 собе, предвиђено је у то-
ку 2016. Хотел ће се налазити у послов-
ном центру Новог Сада, удаљен неколико 
минута хода од историјског центра града. 

Нови објекат, уз хотел Краун Плаза у Бе-
ограду, корак је усклађивања са стратегијом 
ИХГ, која се залаже за присуство ове робне 
марке у динамичним пословним центрима, 
како би се остварили услови за развој услу-
га у сегменту пословних путовања. 

Краун Плаза Нови Сад имаће видико-
вац са кога ће се пружати панорамски по-
глед на град. Хотел ће имати салон-клуб, 
спа и фитнес центар са најсавременијом 
опремом на крову хотела.

Камена вуна по екос 
технологији

Немачка компанија Kнауф Инсу-
лејшн од 1. јанура 2016. године уводи но-
ву технологију производње камене ми-
нералне вуне у Сурдулици 

„Уводимо екос технологију у про-
изводњу камене минералне вуне, што 
значи да се окрећемо искључиво ко-
ришћењу материјала из природе, без 
додатог формалдехида и фенола. То ће 
бити први и једини такав производ на 
тржишту Србије и региона“, рекао је ге-
нерални директор Kнауф Инсулејшн за 
земље Балкана Тихомир Цивкароски.

Сви капацитети фабрике Кнауф у 
Сурдулици су пуни и производиће се 

преко 45.000 тона камене минералне ву-
не годишње. Увођење нове технологије 
неће утицати на цену самог производа. 

Фабрика у Србији запошљава 130 љу-
ди и бави се производњом камене ми-
нералне вуне и њеним унапређењем. 
Унутар групације патентирано је ре-
волуционарно научно откриће – екос 
технологија, које се заснива на брзо об-
новљивим материјама уместо на хеми-
калијама на бази нафте, а сами изола-
циони производи којима је додато ве-
зиво са екос технологијом ни по изгледу 
ни на додир нису налик другој изола-
цији, јер немају додате боје ни пигмен-
те и пријатнији су за руковање. Комби-
нација топлотних и звучних изолацио-
них карактеристика и заштита од пожа-
ра, остала је иста. 

Kнауф Инсулејшн фабрика у Сурдилици

Успешна конференција 
о трговачком сектору

Конференција о трговачком сектору 
у региону (ФМЦГ самит), коју ИнСторе 
магазин другу годину заредом успеш-
но организује у Београду, Сарајеву, Ско-
пљу и Загребу, одржана је 24. новембра 
2015. у препуној сали београдског хоте-
ла Краун Плаза.

Овај самит је на једном месту окупио 
неколико стотина представника трго-

вачког сектора и пратеће индустрије у 
Србији и региону. Присуствовало је око 
450 учесника из 141 компаније из Ср-
бије и земаља у окружењу, и сви они су 
имали прилику да размене пословна ис-
куства и идеје и остваре нове пословне 
контакте.

Програмски део је обухватио пре-
зентације 12 говорника у сегментима 
истраживања, иновација, дистрибу-
ције, приватних робних марки и дис-
контера, који су поделили са учесници-
ма примере добре праксе кроз призму 
свог професионалног домена. У темат-
ском блоку било је речи о иновацији као 
снази развоја, затим о моделима дист-
рибуције и ИТ решењима која доприно-
се ефикаснијем и економичнијем посло-
вању у том сегменту. Један од тематских 
блокова био је посвећен снази и развоју 
приватних робних марки а било је речи 
и о развоју дисконтера у свету и проме-
нама које они доносе на нова тржишта.ФМЦГ самиту је присуствовало око 450 учесника
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На Београдском сајму завршени су 53. 
Међународни сајам намештаја, опреме и 
унутрашње декорације и 53. Међународ-
ни сајам машина, алата и репроматерија-
ла из области дрвне индустрије. 

Највећи догађај индустрије намештаја 
и дрвне индустрије у овом делу Евро-
пе одржан је под слоганом „Београдски 
сајам намештаја сада” и у духу промоције 
дизајна свих области дрвопрерађивачке 
делатности, представио више од 300 из-
лагача из 11 земаља. У присуству рекорд-
ног броја пословних партнера и учесни-
ка из области дизајна и архитектуре, на 
сајму је било 61.205 посетилаца. 

Ове године је из досадашње изложбе 
у засебну манифестацију прерастао 53. 
Међународни сајам машина, алата и ре-

проматеријала. Пословни изложбени сег-
мент одржан је у халама 5 и 11 паралелно 
са Сајмом намештаја. 

Увођење Hosted Buyer програма и при-
суство око 50 великих светских компа-
нија - купаца на Сајму отворило је мо-
гућности за нове пословне аранжма-
не, пласирање домаћег намештаја на но-

ва тржишта и подстицај извоза. Сусрети 
излагача и купаца, архитеката и дизајне-
ра са пословним људима, Сајам чини је-
динственим местом уговарања сарадње и 
реализације послова. 

Потенцијал Београдског сајма на-
мештаја да се етаблира као један од 
највећих европских сајмова са бизнис 
оријентисаним концептом и инсисти-
рање на програму врхунског квалитета и 
дизајна, огледа се у постигнутој ефектној 
и видљивој презентацији српске привре-
де према свету и стимулансу свих учес-
ника. Сајам представља пословну при-
лику и за посетиоце са предузетничким 
духом да усаврше или започну сопстве-
ни посао. 

Е. Р.

ПОРОДИЧНА КОМПАНИЈА ВИВЕКС ГРУПА СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖИЛА ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ УСПЕШНОГ РАДА

Спремни за глобално тржиште
Српска компанија Вивекс група, про-

извођач и дистрибутер опреме за посло-
вање готовим новцем и сигурносних се-
фова, обележила је 18. новембра две де-
ценије успешног рада. Свечаној вечери 
која је приређена тим поводом у бео-
градском хотелу Хајат, присуствовало је 
око 200 пословних пријатеља и партне-
ра и запослених у Вивекс групи. Посеб-
ну част им је својим присуством указао 
пословни партнер са Тајвана из компа-
није Мастер Аутомодус, са којим је ком-
панија Вивекс недавно ушла у коопера-
цију за производњу интелигентних депо-
зитних сефова. 

Породична компанија Вивекс је у влас-
ништву супружника Весне Пуцар Грубор 
и Витомира Грубора који су госте подсе-
тили на пословни пут у претходне две де-
ценије, када се компанија развила од Ви-
векс трејдинга у Србији 1995. године, по-
том у Бањалуци, затим Вивекс сервиса 
2003. године, да би 2012. године почела 
израду сопствених софтверских произ-
вода. Свих тих година највише сарађују 
са банкама јер израђују опрему за посло-
вање готовим новцем, извозе 30 одсто 
своје производње у регион, а овога јула је 
први интелигентни депозитни сеф изве-
зен у Перу, што се уклапа у извозну стра-
тегију компаније и у развијање партнер-

ства са тајванском фирмом Мастер Ауто-
модус из Тајпеја.

– Тренутно извозимо у регион, на тр-
жиште Босне и Херцеговине, Црне Горе и 
Македоније, а наша је интенција да изво-
зимо и у Европу и у свет. Зато нам је вео-
ма значајно партнерство са компанијом 
Мастер Аутомодус са Тајвана (50-50 од-
сто). Заједно финансирамо развој произ-
вода и касније продају. Наш партнер са 
Тајвана поседује дистрибутерску мрежу 
са више од 50 дистрибутера у 50 земаља 
широм света, што је изузетно значајно – 
нагласили су супружници Грубор.

Тајвански партнер из компаније Мас-
тер Аутомодус изразио је задовољство 
сарадњом са Вивекс групом и пожелео 
заједничке, нове успехе на глобалном 
тржишту. 

Весна Пуцар Грубор и Витомир Грубор са 
партнером из тајванске компаније  

Џејсоном Лиу (у средини)

Са свечане вечере у хотелу Хајат коју је приредила компанија Вивекс група

ЗАВРШЕН 53. МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ НАМЕШТАЈА, ОПРЕМЕ И УНУТРАШЊЕ ДЕКОРАЦИЈЕ 

На Сајму намештаја више од 300 излагача 
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Срби најспремнији 
да мењају посао 

Сајт Послови.инфостуд.ком је у сарадњи 
с водећим порталима за оглашавање посло-
ва у БиХ и Хрватској, реализовао истражи-
вање о стању на тржишту рада у све три 
земље. У истраживању је учествовало више 
од 4.000 испитаника, а међу њима је 1.000 
било из Србије. До краја године већина ис-
питаника из Србије (64 одсто) не очекује ни 
повишицу, ни напредовање (58 одсто). Ове 
године повишицу је већ добило седам одсто 
испитаника, а напредовало је четири одсто. 
У највећој мери повишицу и напредовање 
очекују испитаници из Босне и Херцегови-
не, а најмање испитаници из Хрватске.

Без обзира на кризу, две трећине за-
послених испитаника из Србије планира 
промену посла. Сваки пети анкетирани 
је изјавио да не жели да мења посао. Око 
16 одсто планира да посао промени само у 
случају нужде. Као и прошлих година, по-
сао највише намеравају да промене испи-
таници из Србије, а најмање из Хрватске.

Око 53 одсто испитаника из Србије на-
вело је да се не плаши за своје радно место. 
Највећу забринутост због губитка посла у 
региону су изразили Хрвати 45 одсто, у од-
носу на 36 одсто испитаника из Србије и 

37 одсто испитаника из БиХ. Када би мог-
ли да бирају идеалног послодавца, око 32 
одсто учесника истраживања из Србије 
изабрало би страног власника. Држава као 
послодавац подједнако је популарна у све 
три земље, а рад за домаћег приватног по-
слодавца подједнако је непривлачан сви-
ма. Испитаницима су на радном месту нај-
битнији међуљудски односи, а затим при-
знање за обављен рад. Новац се налази тек 
на трећем месту.

Новогодишњи Теленоров поклон

Новогодишњи поклон за све Теленоро-
ве припејд и постпејд кориснике је Capturе 

- дигитални сервис за чување фотографија, 
као и интернет за његово коришћење у на-
редне две године. Он им доноси до 100ГБ 
личног простора на интернету у којем могу 
бесплатно да чувају фотографије и видео 
садржаје са свог мобилног телефона. Свим 
сачуваним подацима могу лако приступа-
ти са било ког другог уређаја повезаног на 
интернет. Capturе се активира путем Мој 
Теленор мобилне апликације или веб пор-
тала који преусмерава на одговарајућу веб 
продавницу. Такође, могуће је и директно 
преузимање са Гугл Плеј Сторе за Андро-
ид или AppStore за iOS уређаје. 

Награда „Петар Дамјановић“ 
за студенте машинства

Милан Глигоријевић, студент Машин-
ског факултета из Београда, победник је 
јавног наградног конкурса за најбоље сту-
дентске радове у области машинства који 
већ девету годину заредом расписује ком-
панија ОСА Рачунарски инжењеринг. 

Глигоријевићу је награду обезбедио рад 
на тему „Кратконусна ’SYMONS’ дробили-
ца“. Другопласирани и трећепласирани су 
Никола Татаревић и Милош Кнежев, сту-
денти Факултета техничких наука (ФТН) 
из Новог Сада, са радовима „Систем за 
фарбање гранулата гуме“ и „Уређај за ме-
рење вибрација“. Тројици финалиста су 1. 
децембра уручене плакете и награде у из-
носу од 1.000 евра за победника, и 500 евра, 
тј. 300 евра, за друго и треће место.

Директор и власник компаније ОСА 
Рачунарски инжењеринг Жељко Томић 
приликом проглашења победника рекао 
је да је циљ награде промоција талентова-
них студената и нових технологија. Кон-
курс и награда „Петар Дамјановић“ носе 
име по једом од оснивача компаније ОСА 
Рачунарски инжењеринг који је допринео 
развоју сарадње машинства и информати-
ке у нашој земљи и иностранству. 



ОГЛАС
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ВИСОК НИВО ЗАШТИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ У ЕУ 

Жиг је знак разликовања робе и услуга 
Завод за хармонизацију 
унутрашњег тржишта OHIM 
спроводи поступак регистрације 
жига и дизајна који важи на целој 
територији ЕУ. Предност овог 
система заштите је да се пријава 
подноси на једном месту, на 
једном од службених језика ЕУ, 
плаћа се једна такса и трошкови 
заступника су мањи

Заштита права интелектуалне својине 
је један од предуслова придруживања Ср-
бије Европској унији, основ привредног 
развоја и конкурентности. Сарадња Ср-
бије са Заводом за хармонизацију унутра-
шњег тржишта (Office for Harmonization 
in Internal Market OHIM), који спрово-
ди поступак регистрације жига и ди-
зајна који важи на целој територији ЕУ, 
омогућава нашој земљи да законодав-
ство и праксу у тој области брже усклади 
са прописима и стандардима заједнице и 
унапреди правни систем. Жиг је правно 
заштићен знак којим се обележавају роба 
или услуге у промету, како би потрошачи 
могли да их разликују од исте или сличне 
робе и услуга које на тржишту нуди неко 
друго физичко или правно лице. Жиг, по-
ред дизајна и ознаке географског порекла, 
омогућава власнику да његова роба или 
услуга буде препознатљива. 

Регистровање на територији ЕУ

OHIM је задужен за регистровање ко-
мунитарног жига и дизајна, односно жи-
га и дизајна заједнице који важи у свих 
28 земаља чланица ЕУ. База комунитар-
них жигова OHIM-a (TM View), садржи 
информације о регистрованим жигови-
ма и олакшава носиоцима права да лак-
ше остваре права и забране трећим стра-
нама коришћење без одобрења носиоца 
жига. 

Антонио Кампинос, председник OHIM-
a, који је присуствовао обележавању 95 го-
дина постојања Завода за интелектуалну 
својину Србије, у разговору за Економетар 
је рекао да је предност овог система заш-
тите жига и дизајна да се пријава подноси 
на једном месту, на једном од службених је-

зика ЕУ, плаћа се једна такса, а на тај начин 
трошкови заступника су мањи. 

– Заштитом жига за производ или ус-
лугу власник фирме се штити од неовла-
шћеног коришћења истог или сличног 
знака за обележавање конкурентске робе 
или услуге. Жиг је значајно оруђе и за ин-
вестиције компаније, обезбеђење финан-
сијске добити од лиценци, преноса права. 
Пријаве жигова и дизајна заједнице, као 
и регистрована права, биће аутоматски 
проширена на територију Србије када 
постане чланица ЕУ. Држављани и прав-
на лица ће моћи да траже заштиту жигом 
и дизајном заједнице од OHIM-a за целу 
територију ЕУ или од Завода за интелек-
туалну својину Србије за Републику Ср-
бију, рекао је Антонио Кампинос.

OHIM годишње региструје око 100.000 
жигова у ЕУ, 75.000 дизајна и обезбеђује 
заштиту интелектуалне својине ком-
панијама и физичким лицима за више 
од 500 милиона корисника. Спроводи 

пројекте у области заштите права инте-
лектуалне својине и у Кини, Русији, Ин-
дији и 10 азијских земаља.

Креирање жига 

Ако предузетници желе да створе и 
развијају бренд они морају производ или 
услугу да заштите жигом. Уз помоћ жига 
њихов производ биће препознатљив пот-
рошачима, а важно је да се не ослања на 
репутацију већ познатог жига.

– Предузетници пре подношења прија-
ве жига треба да провере све базе подата-
ка, домаћу и међународну, путем интернета 
како би сазнали који су жигови већ регис-
тровани, који су слични њиховим, постоји 
ли могућност давања лиценце, односно ус-
тупања права на жиг. Пријава комунитар-
ног жига OHIM-у, која може да се поднесе 
онлајн, кошта око 900 евра, каже Кампинос. 

Он је истакао да у поступку прија-
вљивања треба водити рачуна о пракси 

Антонио Кампинос на свечаној академији у Београду
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OHIM-a и других националних завода о 
томе како жиг треба да буде осмишљен. 
Уколико делови жига имају описни карак-
тер, односно описују робу или услугу за 
које је тражена заштита жигом, такав жиг 
не може да буде регистрован, али ако жиг 
садржи и графизам, односно слику, онда 
постоји могућност да буде прихваћен за 
регистрацију. Ако предузетник хоће да 
заштити жиг који се зове црвене ципеле, 
а реч је о производњи ципела, такав жиг 
неће бити прихваћен за регистрацију, али 
ако уз тај назив подносилац пријаве укљу-
чи и неки графички елемент, тада постоји 
могућност да жиг буде регистрован. 

Провера сличности знакова

Вредност компанијa у свету је и у не-
материјалној имовини, у коју спадају и 
жигови. Поједини жигови имају велику 
комерцијалну вредност, која се мери ми-
лијардама долара. Кока-Кола, Мајкро-

софт, ИМБ и друге велике компаније које 
су потрошачима препознатљиве, имају ре-
путацију највредније заштићених жигова. 

Наш саговорник каже да се сличност 
жига у ЕУ, по систему опозиције, не ис-
питује само по службеној дужности, већ 
и по приговору. У интересу потрошача и 
јавности је да се испита сличност жига 
како не би заштитили знак који је иден-
тичан или збуњујуће сличан са неким 
који већ постоји на тржишту. Важан кри-
теријум за признавање жига је да ли он 
просечног потрошача доводи у заблуду.

– Када се пријави жиг који је сличан 
већ заштићеном жигу, стигну бројни 
приговори. Од укупног броја пријава жи-
га OHIM-у поступак опозиције, односно 
приговора, покрене се за нешто више од 
10 одсто, односно за око 15.000 жигова. 
Када истекне рок за приговор, тај број се 
смањи на 5.000 предмета над којима се 
спроводи поступак жалбе. Око 1.500 жал-
би буде усвојено, а мали број њих стигне 

до Већа за жалбе и Суда правде ЕУ. Про-
цедура приговора кошта око 250 евра, 
процедура пред Жалбеним већем око 700 
евра, колико кошта и поступак поништаја 
жига, објашњава Антонио Кампинос.

Унапређење заштите 

Најчешћи проблеми по питању жи-
гова у ЕУ су неуједначеност праксе у од-
лучивању у различитим земљама, недо-
вољна доступност система заштите, не-
правилно коришћење и признање жига 
које зависи од субјективне одлуке испи-
тивача. OHIM и други заводи израђују и 
унапређују смернице за испитиваче. 

За заштиту жига, индустријског ди-
зајна и ознака географског порекла у Ср-
бији надлежан је Завод за интелектуалну 
својину. Први регистровани жиг у Србији 
био је знак dictaphone (диктафон), чији је 
власник Dictaphone Corporation из САД. 
Овај жиг је регистрован 1921. године и 
још увек је у важности. 

Наш саговорник каже да је у Србији не-
опходно развијати свест о значају заштите 
жига и интелектуалне својине и интензив-
није едуковати грађане и привреду. Посту-
пак који води Завод за интелектуалну своји-
ну треба да буде онлајн и лако доступан ко-
рисницима, јер је веома важна транспа-
рентност у раду и усклађеност процедура. 
Влада Србије има добру стратегију развоја 
интелектуалне својине, план унапређења 
привреде и интензивно ради на унапређењу 
иновација и предузетништва. Администра-
тивни капацитети Србије у институцијама 
које се баве заштитом интелектуалне своји-
не су добри, али је неопходно више радити 
на примени закона и регулатива у пракси. 

М. Вујадиновић

Јубилеј: 95 година Завода за 
интелектуалну својину 

Завод за интелектуалну својину Републи-
ке Србије је свечаном академијом у САНУ 16. 
новембра обележио 95 година постојања. 
Потписан је двогодишњи уговор о сарадњи 
са Европском патентном организацијом 
(ЕПО), којим је предвиђено спровођење 
заједничких активности, професионална 
обука, подизање нивоа свести о значају ин-
телектуалне својине, развијање алата и ус-
луга за ефикаснију заштиту интелектуалне 
својине, као и унапређење доступности па-
тентних информација.

Генерални директор Светске органи-
зације за заштиту интелектуалне својине 
Френсис Гари, путем видео-поруке је иста-

као да Завод има дугу традицију у зашти-
ти интелектуалне својине и да је Србија јед-
на од 11 земаља потписница Париске кон-
венције о заштити индустријске својине из 
1883. године.

Невенка Новаковић, в.д. директора Заво-
да за интелектуалну својину Србије, истакла 
је да је скуп одржан под покровитељством 
Владе Србије, што потврђује значај који ино-
вативне и креативне индустрије имају за 
развој конкурентности привреде. 

Председник САНУ др Владимир Костић 
је рекао да синергија науке и уметности и 
интелектуалне својине даје допринос ства-
рању и надградњи интелектуалног капита-
ла у друштву, а научна достигнућа заштиће-
на патентом или неким другим правом ин-
дустријске својине могуће је комерцијали-
зовати и на тај начин вредновати уложени 

рад, док уметничка достигнућа својим на-
станком уживају заштиту као ауторска дела. 

Поводом јубилеја Завода за интелектуал-
ну својину Републике Србије, в.д. директор-
ка Невенка Новаковић уручила је специјал-
но признање академику Владимиру Костићу.

Директорка Невенка Новаковић уручила је 
специјално признање академику Владимиру Костићу

Са свечаног обележавања јубилеја ЗИС-а у САНУ
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ФИРМА „ДЕСЕРТ“ ИЗ ЧАЧКА НАПРАВИЛА НАЈВЕЋУ ТОРТУ У СРБИЈИ, У ДОБРОТВОРНЕ СВРХЕ

Торта од 1.700 килограма 
У Делта ситију је 26. и 27. новембра послужено око 10.000 комада торте у порцеланским тањирима  
који су опрани само једном боцом детерџента „Фери“

Највећу торту икада направљену у Ср-
бији припремила је са својим тимом Зо-
рица Селаковић, власница радионице за 
израду колача и торти „Десерт“ из Чач-

ка. Торту су могли да виде и да је пробају 
сви посетиоци шопинг центра Делта си-
ти у Београду 26. и 27. новембра. Торта 
је била тешка 1,7 тона, у димензијама де-
сет са седам метара, а урађена је у оквиру 
добротворне акције бренда за прање по-
суђа „Фери“ (Fairy). За свако парче тор-
те је плаћен добровољни прилог. Послу-
жено је око 10.000 комада торте у порце-
ланским тањирима који су опрани само 
једном боцом детерџента „Фери“. При-
купљена средства „Фери“ ће дуплира-
ти, како би се обезбедио новац за две до-

бротворне институције  – Дом „Моша 
Пијаде“ у Београду и Дечје село „Др Ми-
лорад Павловић“ у Сремској Каменици. 
Деца из ових установа су имала задатак 
да нацртају своју жељу, односно да пред-
ставе шта би желела да имају за славу. По-
беднички цртеж је представљен на овој 
највећој торти.

Иначе, торта је направљена по рецеп-
ту Љубомира Станишића, познатог кува-
ра канала „24Kitchen“, а сам дизајн торте 
био је инспирисан цртежима деце.

Е. Р. 

Највећа торта у бројкама

Тежина торте износи око 1.700 кг и на-
прављена је од следећих састојака:
•	 13.500 јаја, што је више јаја него што 10 ко-

кошака снесе током свог животног века
•	 150 кг млевене плазме, што је довољно 

да једна особа током 1.000 дана поједе 
за ужину 

•	 135 кг шећера у праху, што је тежина јед-
ног скутера

•	 6 кг прашка за пециво, што је тежина 15 
фудбалских лопти

•	 135 кг чоколаде што је теже него 85 реч-
ника Вујаклија 

•	 95 литара слатке павлаке, што би просеч-
на домаћица потрошила за две године

•	 150 кг путера, што је теже од тежине три 
козе

•	 150 кг малина, што је једнако тежини две 
машине за веш

•	 72 кг Мела крема, који се може напуни-
ти у 100 тегли 

•	 200 кг шлага што је исте тежине као и је-
дан клавир 
Торта је бактериолошки исправна 

и тестирана у Заводу за јавно здравље 
Београд.

Торта је била тешка 1,7 тона и у димензијама: десет са седам метараЗорица Селаковић

Водитељка Горица Нешовић је одсекла  
прво парче велике торте
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УСАИД ПРОЈЕКАТ ЗА БОЉЕ УСЛОВЕ ПОСЛОВАЊА – РЕЗУЛТАТИ ГОДИШЊЕ АНКЕТЕ 1.000 ПРЕДУЗЕЋА 

Пословно окружење  
у Србији побољшано 

УСАИД Пројекат за боље услове посло-
вања (БЕП) представио је 25. новембра ре-
зултате своје пете годишње Анкете 1.000 
предузећа. Налази анкете, који одража-
вају ставове 1.000 привредних субјеката 
у Србији о стању пословног окружења у 
земљи, указују на то да су недавне рефор-
ме поједноставиле пословање, саопшти-
ли су представници Пројекта БЕП. 

„Према налазима анкете, привредни-
ци у Србији осећају побољшања у број-
ним областима у којима је држава ре-
формисала регулаторни оквир“, изја-
вио је амбасадор САД Мајкл Кирби 
на представљању овогодишње анке-
те. По његовој оцени, реформе у изда-
вању грађевинских дозвола и инспек-
цијског надзора у привреди допринеле 
су да 55 одсто испитаних привредни-

ка сматра да се терет закона и пропи-
са смањио у последњих 12 месеци. То 
је побољшање, у односу на 18 одсто ко-
лико је исто мишљење делило пре са-
мо годину дана.

Резултати анкете показују и да је до-
шло до побољшања када је реч о ко-
рупцији. Године 2015, свега 12 одсто ис-
питаника навело је да корупција има 
значајан негативан утицај на њихово по-
словање, док је 2011. за више од 41 одсто 
привредника корупција била битан нега-
тиван чинилац.

Привредници сматрају да и даље има 
много простора за унапређења. Већина 
испитаника изјавила је да се суочавају са 
проблемима попут парафискалних наме-
та, административних процедура и неа-
декватног приступа изворима финанси-

рања. Упитани како реагују на конкретне 
реформе спроведене током 2014. године, 
привредници су оценили да је позитивно 
то што могу да подносе пореске пријаве 
електронским путем, док за најнегатив-
није сматрају увођење акцизе и повећање 
цене електричне енергије. 

„Ова анкета нам помаже да схватимо 
које политике, закони, процедуре и ин-
ституције помажу – или одмажу – срп-
ским привредницима да буду конкурент-
ни на све глобализованијем тржишту“, 
рекао је амбасадор Кирби. „Влада САД 
ће наставити да сарађује са Владом Ср-
бије, привредницима и другим партне-
рима на спровођењу хитних, неопходних 
реформи које ће омогућити снажан при-
вредни раст и интеграцију у европско тр-
жиште и светску економију.“

УСАИД БЕП је Анкету 1.000 предузећа 
спровео у сарадњи са Ипсос Стратеџик 
маркетингом уз подршку Привредне ко-
море Србије. Интегрални налази анкете 
могу се преузети са интернет странице 
http://bep.rs. 
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КАКО СУ ПОСЛОВАЛА МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ У 2015. И ШТА ИХ ОЧЕКУЈЕ У 2016. ГОДИНИ 

Све анализе показују да је развој МСПП 
(микро, мала, средња предузећа и преду-
зетници) у 2015. години стагнирао, а ни 
наредне године се не очекује побољшање 
стања у овом сектору, који је недовољно 
конкурентан и тешко преживљава. Један 
од највећих проблема са којим се суочавају 
МСПП јесте што нема повољних извора 
финансирања. Управо због тога су многи 
мали привредници приморани да се до-
вијају да обезбеде новац за добављаче и за 
враћање кредита банкама, а са друге стра-
не, отежано наплаћују своја потраживања. 
Зато би било добро када би МСПП имала 
нове, повољније изворе финансирања, већу 
институционалну ефикасност и подршку 
за повећање извоза, оценили су саговорни-
ци Економетра, одговарајући на наше пи-
тање о томе шта су били највећи проблеми 
у пословању малих и средњих предузећа у 
2015. и шта се може очекивати у 2016. годи-
ни у пословању овог сектора. 

Катарина Обрадовић Јовановић, по-
моћница министра привреде, каже за 
Економетар да су поменуте препреке у 

пословању МСП предузетници нагла-
сили и током дијалога Министарства и 
Привредне коморе Србије (ПКС) са при-
вредницима и другим учесницима при-
вредне сцене „Имате реч – будите део ре-
шења“, прошле јесени. Решења до којих 
се дошло у дијалогу привредника и др-
жаве, тврди наша саговорница, уграђе-
на су у Стратегију за развој МСПП од 

2015. до 2020. и започете су активности на 
унапређењу услова за пословање. Пред-
виђено је стварање повољнијег пословног 
окружења, јер је то најважнији задатак 
државе у области политике развоја МСП 
и унапређење приступа финансирању.

– Држава доноси одговарајућа закон-
ска решења у складу са стандардима и ам-
бијентом пословања у ЕУ, настоји да обез-
беди јачу подршку овом сектору за излазак 
на нова тржишта и успостави подстицајни 
регулаторни оквир у складу са потребама 
и могућностима МСПП. У изградњи по-
вољније пословне климе поједностављују 
се административни поступци како би по-
већали транспарентност доношења про-
писа и јавних политика, уз веће укључи-
вање представника привреде. Мере су ус-
мерене и на унапређење кредитне подрш-
ке привреди, развој нових финансијских 
инструмената за МСПП који се не засни-
вају искључиво на кредитима, као и на по-
дизање капацитета предузетника да обез-
беде потребна финансијска средства, каже 
Катарина Обрадовић Јовановић.

Година предузетништва – 2016. 

Влада Србије прогласила је 2016. го-
дином предузетништва и Министарство 
привреде заједно са другим институција-
ма, градовима, општинама, невладиним 
организацијама, привредним коморама 
и другима који могу да пруже подршку 
овом сектору, радиће на решавању про-
блема предузетника, побољшању конку-
рентности МСПП и смањењу незапосле-
ности. Држава ће усвојити нове пропи-
се који треба да олакшају развој и посло-
вање МСПП.

Мала и средња предузећа 2016. годину дочекују борећи се да обезбеде новац за добављаче, за враћање кредита 
банкама, за високе порезе. И док им недостаје институционална помоћ за повећање извоза, мали привредници 
се суочавају са скупим комуналним услугама, нелојалном конкуренцијом и нејасним критеријумима за тендере. 
При свему томе, сваки дан треба обезбедити новац да рачун не би био у минусу... 

Финансирање и даље 
највећи проблем



21Нaша тема

Она додаје да је донет Закон о спора-
зумном финансијском реструктурисању 
да би се системски решио проблем не-
ликвидне привреде и применили пре-
вентивни механизми за консолидовање 
предузећа која имају финансијске теш-
коће. Овим законом први пут су спо-
разумом о финансијском реструктури-
сању обухваћени и предузетници. За-
почета је реформа инспекцијских служ-
би и активности за увођење дуалног 
образовања.

Катарина Обрадовић Јовановић исти-
че да је Србија у односу на земље у реги-
ону остала усамљена у томе да су банкар-
ски кредити готово једини извор финан-
сирања МСПП. То јесте доминантан из-
вор финансирања у свим земљама, али је 
важно развити комплементарне инстру-
менте који ће омогућити да банкарски 
кредити буду доступнији, а затим и про-
ширити могућности да предузећа, осим 
код банака, могу и на другом месту да на-
баве потребна финансијска средства. Ва-
жно је да држава кроз адекватне механи-
зме подели ризик са банкама и на тај на-
чин ублажи захтев за колатералом, што 
ће значајно поспешити кредитну актив-
ност. Решавањем питања финансирања 
МСП унапредили би се њихови недовољ-
но развијени потенцијали.

Држава је предвидела мере за 
унапређење институција које пружају 
подршку предузетништву, развој по-
словне инфраструктуре, јачање инова-
тивности и подршку за укључивање у 
ланце великих компанија. Боље инфо-
рмисање предузетника о пословању и 

усклађивање са прописима на иностра-
ним тржиштима допринеће повећању 
извоза.

Алтернативни извори финансирања

Значајан износ нових средстава који 
би био усмерен на финансирање сегмен-
та МСПП који банкама није интересантан, 
почетнике, старт-апове, микро предузећа 
и предузетнике, могао би да уђе у Србију 
ако би постојао оквир за микрофинансијс-
ке институције. Стратегијом за подршку 
развоја МСПП предвиђено је да би у на-
редном периоду требало да се усвоји за-
кон и почне реализација активности на 
привлачењу недепозитних микрофинан-
сијских институција. Важно је развити ок-
вир и за пословање такозваних фондова 
ризичног капитала како би се привреди 
омогућило коришћење флексибилнијих 

извора финансирања. Венчер (venture) 
фондови су изузетна прилика за МСП који 
имају иновативну идеју и изванредан по-
тенцијал да користе флексибилније изво-
ре финансирања од банкарског. 

Александар Грачанац, координатор фо-
рума МСПП ПКС, каже да иако још није до-
нет закон о микрофинансирању, у Србији је 
у последњих пет година преко три агенције 
одобрено око 32.000 микрокредита. Просек 
одобрених финансијских средстава је око 
1.400 евра и рок отплате 22 месеца. 

– Око 25 одсто средстава искоришћено 
је у пољопривреди, 20 одсто у производњи, 
а остатак у услугама. Најчешће кориснице 
ових кредита су предузетнице (55 одсто). 
Инвеститори из ЕУ и САД, међу којима су 
посебно заинтересовани социјални инвес-
титори, истичу да је микрофинансирање 
једно од важних решења за смањење стопе 
незапослености и сиромаштва и да би се са 
усвајањем закона у Србији повећала страна 
улагања. Правни оквир би омогућио повољ-
није услове финансирања, јер би и трошко-
ви административно-техничких процеду-
ра били нижи, истиче Александар Грачанац.

Према његовим речима, иницијативе 
за доношење Закона о микрофинанси-
рању у Србији покренуте су уз подршку 
УСАИД, ЕБРД, Светске банке. 

Високи порези 

Предузетници имају тешкоће и у 
плаћању високих пореза на зараде и до-
бити на имовину. Ана Трбовић, профе-
сорка Факултета за економију, финан-
сије и администрацију (ФЕФА), каже да 

Бесповратна средства  
од државе за МСП 

Министарство привреде расписало је 16. 
новембра јавни позив малим, микро преду-
зећима, предузетницима и задругама за до-
делу бесповратне помоћи. Кроз Програм 
подршке малим предузећима за помоћ је 
припремљено 200 милиона динара за на-
бавку опреме. Програм представља ком-
бинацију повољних банкарских кредита и 
бесповратних средстава државе. Министар-
ство привреде суфинансира набавку произ-
водне опреме у износу од 25 одсто вреднос-
ти опреме, док се 70 одсто трошкова набавке 
финансира из кредита банака партнера у том 
програму, а пет одсто је учешће самог преду-
зетника. Новац се може користити за набавку 
нових или половних производних машина и 
опреме, али не старијих од пет година, као и 
нових делова, специјализованих алата за ма-

шине и опрему, а износ одобрене бесповрат-
не помоћи до 25 процената од вредности оп-
реме не може бити већи од 2.500.000 динара.

– Процедуре смо максимално поједнос-
тавили. Корисници кредита не морају да 

подносе сва документа, већ само да доста-
ве потврде о измиреним порезима и допри-
носима и потврде да власници и овлашћена 
лица у фирми нису осуђивани. Процедура 
добијања средстава се брзо завршава, јер 
заинтересовани за учешће у програму за-
хтев за бесповратну помоћ подносе зајед-
но са кредитним захтевима у једној од ба-
нака партнера, каже Катарина Обрадовић 
Јовановић.

Банке партнери Министарства у реали-
зацији Програма су Ерсте банка, Банка Ин-
теза, Сосијете женерал банка, Уникредит и 
Прокредит банка. Оне су понудиле посебне, 
повољније услове кредита, који не морају 
бити обезбеђени хипотеком на некретнина-
ма, већ залогом на опрему која се набавља.

Програм подршке малим предузећима за 
набавку опреме треба да допринесе бољем 
пословању и креирању нових радних места. 

Јавни позив је отворен док се расположи-
ва средства не утроше.

Катарина Обрадовић Јовановић

Александар Грачанац
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високи доприноси запошљавање чине 
скупим, а једно од најнепријатнијих из-
ненађења за предузетнике у 2015. су биле 
такозване еколошке таксе које су разли-
чите од општине до општине. У непред-
видивим условима пословања, тешко је 
осмислити дугорочан план рада. 

Криза је додатно угрозила пословање 
МСПП и смањене су могућности за наступ 
на страним тржиштима бројних преду-
зећа. Она каже да је кључни проблем МСП 
у Србији заправо јавни сектор који има не-
ефикасне услуге и црпи много средстава из 
буџета која би могла много здравије да се ут-
роше. Потребно је да се смање оптерећења 
привреди како би плаћала мање дажбине, а 
више улагала у развој пословања. 

– У 2016. реформа процеса издавања 
грађевинских дозвола може да постане 
замајац улагања који ће подстаћи развој 
привреде, али треба сачекати да се види 
да ли ће примена новог процеса довести 
до довољног унапређења, каже Ана Тр-
бовић. Према њеним речима, неопход-
но је и увођење образовања за преду-
зетништво како би се развијао предузет-
нички дух код младих, који треба да пла-
нирају покретање сопственог посла.

Потребне олакшице за предузетнике

Мала и средња предузећа 2016. годину 
дочекују борећи се да им рачун не буде у 
минусу, са скупим комуналним услуга-
ма, нелојалном конкуренцијом, нејасним 
критеријумима за тендере. Предузет-
ницима би, према речима Љиљане Ка-
раклајић, власнице „Д експрес“ курирс-
ке службе, значајно помогло снижавање 
цена комуналних услуга и струје.

– Велики проблем је што су цене кому-
налних услуга за предузетнике веће у од-
носу на цене за физичка лица. Цене ко-

муналних услуга се обрачунавају по ква-
драту пословног простора. За објекат 
од 2.000 квадрата месечно плаћамо чак 
120.000 динара за изношење смећа. Држа-
ва мора да обезбеди олакшице за МСП, 
ако намерава да подстиче развој преду-
зетништва, каже Љиљана Караклајић. 

Она истиче да ће пораст тероризма у 
свету и проблем са мигрантима успорити 
развој светске привреде и смањити обим 
трговине, а то ће се одразити и на посло-
вање предузетника у Србији у 2016. Све 
мање ће се људи окупљати у тржним цен-
трима, на трговима и због тога би поједини 
предузетници требало да преусмере про-
дају производа и услуга путем интернета.

Велики проблем курирских служби у 
Београду је плаћање високих казни ко-
муналној полицији за недозвољено пар-
кирање у центру града. 

– Када истекну два минута након про-
писног рока за паркирање, за који смо 
платили дозволу, плаћамо веома високе 
казне. Бројни су разлози због којих кури-
ри морају кратко да се задрже код клијен-
та, али чим испоруче робу возило ослобо-
ди простор за паркирање. Градска управа 
би требало да има разумевање за курирс-

ке службе, као што је пракса у градовима 
ЕУ, истиче Љиљана Караклајић.

У последњих годину дана 9.200 преду-
зетника свакодневно је користило услу-
ге „Д експреса“. Ова компанија је недав-
но истраживала које фирме највише ко-
ристе њене услуге. Резултати су показа-
ли да услуге експресне курирске службе 
најчешће користе књижаре, фирме које 
послују у сектору ИТ, предузећа за про-
дају спортске опреме, козметичке куће, 
дистрибутери ауто опреме, штампарије, 
банке, велике компаније. 

– Предузетници који интензивирају 
слање робе курирском службом најчешће 
остварују и раст продаје. „Д експрес“ је у 
2015. години повећао слање пакета за 35 
одсто у односу на 2014., а приход је порас-
тао за 20 одсто. Иако смо остварили добре 
резултате, радили смо много више за мање 
пара, а на тај начин пословали су и други 
предузетници, каже Љиљана Караклајић.

И у области пољопривреде такође 
постоје проблеми за пословање МСПП. 
Стевица Марковић, произвођач паприка, 
ајвара и џемова из лесковачког села Брес-
товац, каже да продају паприка на пијаца-
ма отежавају препродавци, који препро-
дају поврће, а нису регистровали газдин-
ства и на тај начин снижавају цене произ-
вода. У његовом домаћинству се годишње 
произведе 2.500 тегли ајвара и то за познате 
купце у Београду и Нишу. Стевица је члан 
удружења „Лесковачки ајвар“, које је уз по-
моћ Регионалне привредне коморе зашти-
тило географско порекло свог производа. 

– Надамо се посебном месту у тргови-
нама и заједничком знаку по коме би ку-
пци лакше могли да препознају храну заш-
тићеног порекла. Заштитили смо ајвар као 
бренд и у Светској организацији за инте-
лектуалну својину WIPO. Међутим, серти-
фикација за заштиту географског порекла 

Модел микрофинансирања у ЕУ 

Поједине чланице ЕУ у програмима за 
подстицање предузетништва и оснажи-
вања малих фирми, преко наменских фон-
дова примењују модел микрофинанси-
рања, а посебно су заступљени различи-
ти модели инвестиционих фондова. Алек-
сандар Грачанац каже да је у последње две 
године у ЕУ реализовано 390.000 микро-
финансирајућих кредита у износу од око 
8.500 евра. За 121.270 микро фирми пласи-
рано је око 1,5 милијарди евра.

Ана Трбовић

Љиљана Караклајић Стевица Марковић
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ајвара кошта годишње 100.000 динара, а не-
ма довољно новца за толике трошкове. Др-
жава треба интензивније да подржи  про-
извођаче ајвара, каже Стевица Марковић.

Он додаје да у лесковачком крају има 
узгајивача паприка који желе да произ-
воде ајвар, али им недостају бесповрат-
на средства од државе за куповину опре-
ме и организацију производње. Проблем 
је и што су пољопривредници изгубили 
поверење у задружно организовање, које 
би повећало организовани откуп воћа и 
поврћа и подстакло запошљавање.

Нерегуларности на тендерима 

Душанка Роглић, власница фирме „Ко-
рали“ за производњу урбаног мобилија-
ра (јавни инвентар који се налази на ули-
цама, парковима и осталим јавним повр-
шинама) из Краљева, каже да је МСПП 
сектору потребна и интензивнија финан-
сијска подршка институција и фондова. 
Неколико пута су покушавали да добију 
бесповратна средства за развој пословања 
и увек је недостајао „још један папир” да 
испуне услове за добијање средстава. 

Према речима Душанке Роглић, рад 
МСПП веома отежавају и неуједначени кри-
теријуми за добијање послова путем тендера. 

– Уложимо велики напор и време, а задњег 
дана се појави човек који је на брзину регис-
тровао фирму, запослио 30 радника и добио 
посао, иако нема искуства у производњи 
мобилијара. Наша фирма 25 година улаже у 

обучавање радника и имамо веома квалитет-
не кадрове, али то нису критеријуми да се до-
бије посао на тендеру. Значајна финансијска 
средства улажемо и у развој друштвено од-
говорног пословања и дајемо минималне це-
не за постављање мобилијара у школама, об-
даништима, црквама. У 2015. издвојили смо 
милион динара за увођење савремених стан-
дарда пословања, наводи Душанка Роглић.

Она каже да урбани мобилијар извозе 
у Хрватску, Русију, Азербејџан, Казахстан, 
Алжир. Недавно су их посетили партне-
ри из руске компаније са којима су угово-
рили два пројекта. 

– Представници компанија из Русије су 
нас сами пронашли, без посредовања ин-
ституција које су задужене за умрежавање 
предузетника и интернационализацију по-
словања. Тешко је радити у Србији. Послује-
мо на мишиће и опстајемо захваљујући ве-
ликом искуству. Ништа се битније неће про-
менити ни у 2016., каже Душанка Роглић.

Наши саговорници се слажу у оцени да 
је проблем у Србији и у томе што млади у 
већој мери не планирају покретање соп-
ственог посла. Проблеми са којима се су-
очавају МСПП не мотивишу нове генера-
ције да буду носиоци економских проме-
на и размишљају о будућности и бизнису. 

Мирјана Вујадиновић

Највише микро предузећа

Статистика показује да сектор МСПП 
чини око 90 одсто укупног броја привред-
них субјеката у Србији, у бруто друштве-
ном производу учествује са око 60 проце-
ната и запошљава 70 одсто укупног броја 
запослених. Према подацима Агенције за 
привредне регистре, у Србији највише 
послује микро привредних друштава 88,9 
одсто, а друга по бројности су мала при-
вредна, са учешћем од 9,4 одсто у укуп-
ном броју привредних друштава. 

Очекује се да МСПП апсорбује вишак 
радне снаге из реструктурисања јавног 
сектора и приватизације, а истовремено 
се на домаћем тржишту суочава са падом 
куповне моћи и тражње, смањењем изво-
за, нелојалном конкуренцијом. Мали број 
власника фирми у Србији се одлучује на 
ширење пословања, запошљавање рад-
ника и освајање нових тржишта. За 2016. 
нису најављене инвестиције које би могле 
да повећају раст пословања МСПП.

ПОЧЕО ИЗБОР ЗА „БЛИЦ ПРЕДУЗЕТНИКА 2015.“ 

Најбољем предузетнику 20.000 евра
Девету годину заредом, дневни лист 

Блиц изабраће најбољег предузетника. 
Партнер акције Сосијете женерал банка 
ће са 20.000 евра наградити Блиц преду-
зетника 2015. у намери да промовише, ја-
ча и подржи развој предузетничког ду-
ха у Србији. Задатак жирија је да у на-
редном периоду изабере 400 предузећа 
која остварују добре пословне резултате. 
У листу Блиц ће бити представљене фир-
ме од којих ће тридесетак бити сврстане 
у најуспешније. Да би предузетник могао 
да конкурише мора да има до 50 запосле-
них, остварује годишњи промет до 2,5 ми-
лиона евра, да има извозни потенцијал, 
технолошке иновације, оријентисаност 
ка заштити животне околине и остварен 
допринос развоју локалне заједнице. 

– Банке нису те које производе раст. Ми по-
мажемо и подстичемо пословну сферу и ово 
је добра прилика да подстакнемо економију 
у Србији, а посебно предузетништво, рекла је 
Марија Русева, председница Извршног одбора 
Сосијете женерал банке, на конференцији за  
новинаре 2. децембра.

Српска асоцијација менаџера (САМ) 
такође ради на промоцији преду-
зетништва у Србији. Јелена Булатовић, 
извршна директорка САМ-а, рекла је да 
се приватни сектор промовише са наме-
ром да се промени свест људи, који тре-
ба да размишљају о томе да самостално 
покрену посао.

Снежана Ђорђевић, власница фир-
ме Агроуника, која је за најбољег преду-
зетника изабрана 2008. године, истакла је 

да јој је награда представљала подстрек да 
настави развој пословања. 

– Након докторске дисертације отвори-
ла сам фирму. Изашли смо на тржиште с 
једним малим иновативним производом, 
микробиолошким ђубривом и запошљава-
ли пет, шест радника. Данас имамо 12 про-
извода, модерну фабрику, лабораторију, 
извозимо у све земље региона и имамо 28 
запослених, рекла је Снежана Ђорђевић. 

Блиц предузетник 2012. био је Небојша 
Матић, власник фирме Микроелектрони-
ка која производи алате за микроконтро-
лере. Он је рекао да су искуства свих фир-
ми које су кренуле са једним запосленим 
радником углавном иста. 

– Најважније је уочити прилику, имати 
идеју и кренути у њено остваривање. Ос-
лањамо се на оно што имамо и започне-
мо пословање, а не гледамо шта немамо, 
јер тако ништа никада не бисмо урадили. 
Микроелекроника данас извози 99,8 од-
сто производње и има годишњи раст од 
25 до 30 одсто, рекао је Небојша Матић. 

М. В.

Представници Сосијете женерал банке, 
чланови жирија и предузетници на 

представљању пројекта „Блиц предузетник“
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Недостатак новца предузећа 
често користе као оправдање што 
не улажу у истраживања и нису 
довољно иновативна, али за неке 
проблеме решења нису скупа,  
а могу да унапреде процесе и 
повећају обим пословања 

Мала и средња предузећа немају до-
вољно стручних „финих“ знања у одређе-
ним доменима пословања, због чега би 
било јако важно да се укључе у сарадњу 
са научнообразовним институцијама да 
би стекла нове, примењиве компетенције 
и знања. Лидери на тржишту су одавно 
схватили да морају стално да иновирају у 
пословању. Због тога улажу велика сред-
ства у развој и унапређење свих сегме-
ната пословања, као и производа, услу-
га, запослених, ИТ решења... У Србији та-
кав приступ имају углавном веће домаће 
и стране мултинационалне компаније – 
каже Слободан Антић, доцент на Факул-
тету организационих наука, у интервјуу 
за Економетар. 

Поред рада на факултету, професор 
Антић већ десет година гради каријеру у 
области логистике и ланаца снабдевања, а 
искуство је стицао у неколико мултина-
ционалних компанија. Он управо истиче 
да су спој академског знања и практичног 
искуства кључан елемент за даље напре-
довање привреде и образовања. Преду-
зећа, према његовим речима, често недос-
татак новца користе као оправдање што 
не улажу у истраживања и нису довољно 
иновативна, али за неке проблеме решења 
нису скупа, а могу да унапреде процесе и 
повећају обим пословања. 

„Недавно ме је звала једна мала фарма-
цеутска кућа и отворено су рекли да не-
мају средстава за скупе софтвере и кон-
султанте, али су тражили да им направим 
ефикасан и јефтин модел за управљање 
залихама и поручивање робе. У тим сег-
ментима, али и многим другим области-
ма – маркетингу, производној функцији, 
продаји – факултети могу да буду од ве-
лике помоћи привреди“, каже Антић. 

ДР СЛОБОДАН АНТИЋ, ДОЦЕНТ НА ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА,  
ОДСЕК ЗА ОПЕРАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ

Без иновација нема напретка

Слободан Антић
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•	 Колико	образовно-научне	инсти-
туције	сарађују	са	привредом?

– Колико нам је привреда развијена то-
лика је и сарадња заступљена. Наша при-
вреда стагнира годинама, чак има и опа-
дајући тренд. Издвајање за образовање 
је 4,5 одсто БДП-а, док је просек у ЕУ и 
скандинавским земљама већи од десет 
одсто. Још трагичније је то што највећи 
део онога што се издвоји за образовање, 
заправо одлази на плате наставника. За 
истраживања научника и промоцију на-
уке се одваја веома мало, око 0,35 посто 
БДП-а. У Србији се тек сваке четврте го-
дине распише један велики конкурс за 
научноистраживачке пројекте. Идеја за 
истраживање која чека три или четири 
године застари за то време. Србија нема 
довољно научних истраживачких лабо-
раторија, као ни центара за истраживање 

– као пример се могу навести студенти бу-
дући инжењери који су чули за развој но-
вих генерација литијум-јонских батерија, 
али нигде нису имали прилике приликом 
студирања или током истраживања на 
докторским студијама у истраживачким 
лабораторијама да исте развијају. Онда ти 
исти студенти после завршеног факулте-
та оду у Бош или Сименс у Немачку и без 
проблема раде на развоју нових генера-
ција батерија у њиховим истраживачким 
лабораторијама. 

•	 Зашто	је	сарадња	привреде	и	обра-
зовних	институција	важна?

– Пословне школе, односно факулте-
ти техничких наука треба да помогну 
фирмама да се развијају. Примењена ис-
траживања у том смислу морају да бу-
ду корисна за привреду, а у Србији мно-
га истраживања која се спроводе не-
мају употребну вредност за компаније. 
Највећи број истраживања у Европској 
унији се спроводи у самим компанија-
ма, у њиховим истраживачким центри-
ма, јер нова сазнања покрећу инвести-
ције и привреду. 

У Француској сам био на мастер сту-
дијама и нисам могао да завршим свој 
мастер рад без научног истраживања у 
компанији, чије је резултате истражи-
вања на крају та компанија употребила 
за унапређење свог пословања. У Србији 
би такође услов за стицање доктората на 
техничким и пословним факултетима 
требало да буде истраживање које је ус-
мерено посредно на развој фирме и ре-
шавање проблема управљања у фирмама, 
наравно у сарадњи са фирмама. 

Дуално образовање, које се данас чес-
то спомиње, у смислу целоживотног об-
разовања, такође треба да буде заступље-

но и током академског образовања, а не 
само током образовања у средњим шко-
лама. У том смислу морамо стално да се 
унапређујемо, јер колико смо образова-
ни, толико смо просперитетни и успешни. 

•	 Колико	је	привреда	заинтересова-
на	за	такву	врсту	сарадње?	

– Генерално, компаније су изгубиле по-
верење у образовне институције јер је до-
шло до велике репродукције кадрова са 
ниским квалитетом знања. Када хирург 
специјализира он има знање и алат којим 
оперише. Исто треба да важи за студен-
та пословне школе, он стиче знања, а ње-
гов алат је информатичка писменост. Де-
шава се да студенти после завршеног фа-
култета, на пример, не знају да направе 
најобичнију анализу у МС Еxcelu у виду 

неког модела одлучивања. Студенти не 
владају информатичким алатима у мери 
у којој би требало да владају. 

С друге стране, стране мултинацио-
налне компаније одвајају доста новца на 
развој својих запослених и за истражи-
вања, па се може рећи да преносе трендо-
ве и на ово тржиште. Дешава се да фирме, 
које улажу много у едукацију кадрова и 
ИТ технологије, имају више примењивих 
знања у појединим областима него наста-
вници на факултетима. Такође, те фир-
ме су опет спремније на сарадњу са ви-
сокошколским институцијама за разлику 
од домаћих малих и средњих предузећа. 
Постоје дакле фирме, у мањем броју, које 
имају новца и нису им потребне научне 
институције, а сарађују са истима, док са 
друге стране постоје компаније које не-
мају новца и не сарађују са науком, што 
за последицу има стагнацију и привре-
де и науке. 

•	 Колико	су	предузећа	спремна	да	
прихватају	промене	у	начину	уп-
рављања,	 као	 у	 подизању	 орга-
низационих	 и	 информатичких	
компетенција?

– Мале фирме немају довољно новца за 
научна и развојна истраживања. Власни-
ци предузећа се задовољавају одржа-
вањем текуће ликвидности. На улагање 
у иновације се гледа као на непотребан 
трошак, јер власници фирми не виде ко-
ристи уложеног новца одмах по улагању. 
Већина фирми је заокупљена преживља-
вањем. Србија као потрошачко друштво 
стагнира због мера штедње, акумулација 
средстава је ниска и фирме немају ни вре-
мена, ни средстава за иновације. Чим не-
ма иновација у производима и услугама 
нема ни запошљавања нових људи, а ни 
напретка. С друге стране, постоје и ком-
паније које остварују зараду, али не ино-
вирају, на пример, не подижу информа-
тичке компетенције своје фирме кроз 
набавку нових софтвера или решења, јер 
мисле да су те инвестиције прескупе и 
непотребне – не увиђају користи које до-
бијају иновирањем. 

Знања будућих менаџера 

– Одсек за операциони менаџмент, Фа-
култета организационих наука, на коме се 
школују операциони менаџери, који би 
требало да управљају фирмама, пре де-
сетак година имао је једва десетак студе-
ната, а данас је то усмерење које уписује 
око стотину студената. Заинтересованост 
је велика, јер се студенти лако запошља-
вају након студија, зато што уче квантита-
тивни менаџмент заснован на математич-
ким методама и моделима. Трудимо се да 
студентима пренесемо практична знања. 
На својим предавањима студенте учим 
књиговодство, односно шта су основна 
књиговодствена документа – фактура, от-
премница, како се праве калкулације и 
књижења у материјалном и финансијском 
књиговодству, наравно, све кроз употребу 
рачунара и аутоматизацијом рада “спред-
шит” модела програмирањем у програм-
ском језику Visual Basic for Application. У 
менаџменту је веома важно да се студен-
ти обуче да имају информатичку и анали-
тичку писменост. Менаџер мора да буде 
аналитичан, да има довољно знања из об-
ласти и процеса али најважније је да знања 
буду практична и да фирми помогну у раду 

– сазнали смо од професора Антића.

Шанса за младе

Млади људи су пожељни у фирмама јер 
уносе нову енергију, посвећеност и страст 
према послу, истиче професор Антић:

– Имао сам прилику да присуствујем са-
станку са председником управе једне од 
највећих регионалних малопродајних ком-
панија када је улазила на тржиште малопро-
даје Србије, који је том приликом рекао: „Ис-

куство нам треба, али одмах запослите што ви-
ше младих људи. Желим да видим младе љу-
де у канцеларијама и да се шетају ходницима 
компаније“. Ако компанија жели да се шири, 
мења пословне процесе, много је важно за-
пошљавати младе људе, јер су они жељни до-
казивања, имају амбиције, разбијају табуе, њи-
ма је лакше управљати и са њима градити но-
ву организацију. Зато би компаније требало да 
организују квалитетне праксе од једног до три 
месеца и да дају шансу младим стручњацима.
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•	 Каква	су	ваша	искуства	у	сарадњи	
са	компанијама?

– Многе фирме не спознају потребу ан-
гажовања и запошљавања стручњака за 
одређене сегменте посла односно инови-
рања у знање и људе. Пре пет година, кон-
тактирала ме је једна сада изузетно успеш-
на компанија из Аранђеловца. Због ква-
литета својих производа и повољне цене, 
фирма се веома брзо развијала и у једном 
тренутку одређени логистички сегменти 
пословања су остали запостављени и не-
развијени, односно логистика је постала 
неефикасна и запослени више нису зна-
ли где им се налази која роба и шта треба 
производити. Суочен са таквим пробле-
мима који су само расли, власник, човек у 
старијим годинама, размишљао је да про-
да фирму страним инвеститорима, да не 
би свом детету направио проблем и оста-
вио му проблематичну компанију. У по-
четку је и сам власник фирме био непо-
верљив и затворен за сарадњу, али је његов 
млађи син инсистирао да им је стручна 
помоћ неопходна. За две године смо успе-
ли да преокренемо систем складиштења 
и утовара, те смо на крају пројекта доби-
ли „празан“ простор од 7.000 квадрата за-
твореног магацинског простора. Када је 
власник видео шта смо урадили, запитао 
се, како је могуће да је то радио тако нес-
претно и како то није приметио проблеме 
без помоћи консултаната. Али, после тог 
пројекта, власник се буквално „отворио“ 
за даље иновације, односно признао је да 
смо му променили свест и начин гледања 
на проблеме, па је одмах тражио да даље 
иновира у нова паковања и у софтверску 
подршку. Дакле, они су имали новца, али 
нису били отворени према стручњацима, 

док се нису уверили да постоје примењи-
ва знања која олакшавају пословање. Са-
да власник тог бизниса инсистира да ње-
гови запослени морају прихватати проме-
не и нове начине размишљања. 

Међутим, у многим случајевима, пре-
дузећа најчешће улажу само у оно што 
им је законска обавеза. Искрено, разу-
мем да привреда има проблеме ликвид-

ности, али никада неће ни изаћи из „зача-
раног круга“ преживљавања, уколико не 
постоји тежња за унапређењима. 

•	 Каква	треба	да	буде	улога	државе	у	
стимулисању	овог	процеса?

– Држава може да помогне тиме што ће 
финансирати одређене пројекте који су 
намењени научним установама, али и ма-
лим и средњим предузећима од којих би 
и једни и други имали користи. 

Такође, држава може да стимулише ма-
ла и средња предузећа да улажу у истра-
живања и иновације тако што би у слу-
чају финансирања одређеног истражи-
вања од стране фирме – које, понављам, 
и њима користи у свакодневном посло-
вању – дала одређене пореске олакшице 
или субвенције. Када је уведена законска 
обавеза да кланице и прераде у месној ин-
дустрији не могу да раде без ХАСАП стан-
дарда држава је субвенционисала консул-
тантске фирме за увођење ХАСАП стан-
дарда у месној индустрији, јер је то било у 
општем друштвеном интересу.

Пошто је свест власника малих и 
средњих предузећа ниска, неко мора да 
им укаже на значај иновација и сталних 
унапређења. Привредна комора би могла 
да буде спона између науке и привреде. 
Треба стимулисати привреднике да запо-

Антић: Колико смо образовани, толико смо просперитетни и успешни

Магационер као –  
генерални директор

– Једна компанија, средње величине, са 
којом сам сарађивао пре пар година имала 
је такође проблеме приликом утовара, ис-
товара и комисионирања робе. Магацио-
нер је био једнако уважен и цењен као и 
генерални директор те фирме, јер је једи-
но он знао на ком се месту налази која роба. 
Током пројекта, увели смо основне принци-
пе леан методологије и каизена (јапанске 
методологије организације) у циљу уређи-
вања простора и сређивања распореда ро-
бе на комисионим локацијама. Након два 
месеца анализа података и снимања терена 
успели смо да за два дана преуредимо ком-
плетно складиште те фирме од скоро 3.000 
квадрата. Ефекти су били фантастични. До 

тог тренутка, никада нису били спремни да 
купцу који се налази на мање од 50 киломе-
тара од логистичког центра испоруче робу 
за мање од осам сати, што је након пројекта 
порасло на 23 одсто робе која се испоручи-
вала у истом дану. Трајање утовара од 45 до 
60 минута је смањено на 15 до 20 минута. 
Пре оптимизације утовара, дневно се уто-
варало шест камиона, док је након пројекта 
тај број повећан на 15 до 18 камиона на дан. 
Унапређењем пословања успели су да по-
већају и број запослених. Спознавши пред-
ности промена у начину управљања, оти-
шли су корак даље па су увели софтверску 
подршку у управљању складишним посло-
вањем. И данас раде на пројекту софтвер-
ске подршке за рутирање дистрибуције, 
који ће снизити трошкове и даље унапре-
дити пословање – испричао нам је профе-
сор Антић. 
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сле људе са знањима, као и да се ослободе 
страха да изађу на инострана тржишта, да 
излажу на сајмовима, пронађу кооперан-
те и такмиче се у квалитету. На крају, то 
ће сигурно допринети укупном економ-
ском развоју Србије.

•	 Какви	 су	 тренутно	 капаците-
ти	 српске	 привреде	 за	 корпора-
тивизацију,	нарочито	у	сегменту	
средњих	предузећа?	

– Да би компанија прешла из фирме 
са малим обимом пословања у фирму са 

великим обимом пословања, мора кон-
стантно да иновира у производе, услуге, 
процесе и људе. Власник не може све да 
ради сам, већ управљање, у одређеним 
сегментима пословања, мора да препус-
ти стручњацима, а да он има контролну и 
власничку улогу у фирми. Компанија мо-
же да расте само са професионалним ме-
наџментом, који компанија може да анга-
жује или да сама исти ствара. Уколико је 
власник фирме једини и врховни менаџер, 
веома је тешко да ће се фирма развијати 

у свим сегментима пословања. У овој си-
туацији држава може да стимулише запо-
шљавање високообразованих стручња-
ка са одређеним пореским олакшицама, 
на пример, на износе плата и доприно-
са. То ће донети још више новца у држав-
ни буџет јер ће фирма повећавати обим 
производње, запошљавати људе и изво-
зити робу или услуге, а то ће се позитив-
но одразити на крају на целокупну при-
вредну активност.

Весна Лапчић

Српски проблеми

– Држава мора да обезбеди поштовање 
закона. Како фирме могу да дугују једне дру-
гима и по 180 дана?! У Француској постоји 
централни регистар, попут некадашњег СДК, 
који омогућава да се по истеку рока плаћања 
новац аутоматски пребацује са рачуна дуж-
ника на рачун повериоца. Француске фир-
ме не познају проблем кашњења у плаћању. 

Затим, како је могуће да власник фирме 
која је проневерила новац отвори нову фир-

му или да то учине чланови његове породи-
це? Такође, како је могуће да власник за про-
невере не одговара личном имовином?! То 
не би смело да се догађа.

Мој пријатељ је у Швајцарској имао 
фирму коју је хтео да затвори и данима 
му је долазила пореска инспекција, али не 
да му проверава књиге или да га кажња-
ва, већ да га питају шта би могли да ура-
де и како да му помогну да ипак не прес-
тане да ради. То је свест државе о значају 
развоја предузетништва. А код нас бих као 
највећи проблем корпоративног сектора 

издвојио недостатак стратегије. Јер, ком-
паније немају постављене циљеве – шта 
би желеле да постигну у производњи, ус-
лугама, организацији, ИТ и где желе да 
буду у наредних пет до десет година. Код 
нас је проблем што најчешће краткороч-
но гледамо на ствари, а компаније се стал-
но правдају да немају новац и не желе да 
виде да, на пример, у организацији имају 
бројне мањкавости, због којих су неефи-
касне и касније, када проблеми порасту, 
постају и непрофитабилне – испричао нам 
је проф. Антић. 
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Када је Павлу Марковићу из Панчева 
досадило да седамдесетих година прош-
лог века рођацима и комшијама доноси 
даске за пеглање из Грчке где је често бо-
равио јер му је мајка Гркиња, одлучио је да 
их сам производи. Тих година се у Југосла-
вији много градило и Марковић је рачунао 
да је сваком новом брачном пару у новом 
дому потребна даска за пеглање. Даске за 
пеглање су се тада производиле и у Слове-
нији, али потражња је била велика, а увоз 
практично није постојао. Радионица је би-
ла додатни посао будући да је Павле Мар-
ковић радио у панчевачкој фабрици за про-
изводњу авиона Утва. Уз даске за пеглање 
производио је и кључеве, једини производ 
из тог времена који се и данас налази у асор-
тиману и продаје на панчевачкој пијаци. 

Са свега 16 година, породичном послу се 
прикључују његови синови, Божидар и Све-
тозар Марковић, који су у то време похађа-

ли средњу машинску, односно електротех-
ничку школу. Међутим, и они су се по за-
вршетку средње школе запослили у Утви. 
Обим посла се у међувремену повећавао, 
недељно су производили од 500 до 800 да-
сака за пеглање и било је време за промене. 

„Пре подне бисмо проводили у Утви, а 
после подне у радионици. Међутим, пред 
крај осамдесетих, схватамо да у Утви само 

„губимо време“ па одлучујемо да је напус-
тимо и наставимо даље да развијамо по-
родични посао“, каже Светозар Марковић.

Све је почело од хируршког стола

Одлука је била права, будући да данас 
браћа успешно воде занатску радионицу 
БСП (акроним имена оца и синова) у којој се 
додуше праве сасвим други производи – ме-
дицинска опрема – болнички кревети, ноћ-
ни ормарићи, сталци за инфузију, темпера-

турне листе, столице за чекаонице... Из нос-
талгије и да се не забораве почеци, сваког ме-
сеца направе и по неколико дасака за пеглање 
које углавном поклањају пријатељима. 

Једно време, пре него што су се опреде-
лили за медицинску опрему, производи-
ли су металну галантерију, опрему за ка-
фиће, продавнице и бутике. Наиме, када је 
на самом почетку деведесетих година омо-
гућено отварање предузећа почела је вели-
ка експанзија кафића, продавница, бути-
ка. Због потреба тржишта, што чине чи-
тав свој пословни век, њихови главни про-
изводи постају столови, столице, рафови... 
На Београдском сајму, у оквиру Базара, 
Светозар и Божидар су имали свој штанд 
који им је био главно продајно место.

Тржиште су полако почели да препла-
вљују увозни производи, како кажу, лошег 
квалитета, али ниске цене. То је био један 
од разлога зашто су мењали асортиман. 

У ПОСЕТИ ФИРМИ БСП ПАНЧЕВО – ЗАНАТСКОЈ РАДИОНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ 

Једини у Србији производе 
најсавременије болничке кревете
Почели су од производње дасака за пеглање, седамдесетих година прошлог века, производили су металну 
галантерију за кафиће, продавнице, бутике, а данас њихов асортиман чине најсавременији болнички кревети, 
ноћни ормарићи, чекаоничке клупе, сталци за инфузије... Асортиман су мењали према потребама тржишта,  
те занатска радионица породице Марковић успешно плива предузетничким водама, више од четири деценије 

Божидар и Светозар Марковић налазе се у предузетничким водама дуже од четири деценије
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„Ми не умемо да направимо производ ло-
шег квалитета јер код нас важи руски прин-
цип – све мора да буде масивно и чврсто. 
Због тога смо заправо полако престали са 
производњом и дасака и металне галанте-
рије и фокус ставили на медицинску опре-
му. Све време смо се усавршавали, слушали 
потребе купаца и тако смо проширивали ле-
пезу производа“, каже Светозар Марковић.

Када им је 1993. у радионицу ушао при-
маријус пластичне хирургије из Панчева, 
Јадран Бандић, са захтевом да му напра-
ве хируршки сто, заправо је започела ис-
торија данашње делатности. „Делове за тај 
сто смо проналазили и на војном отпаду 
да би се добило на масивности. Након што 
смо га направили и дизајнирали уз кон-
султације са доктором Бандићем, увидели 
смо да нисмо лоши у томе“, каже Светозар. 

У почетку су производили за приватне 
установе, пре свега, у Београду – чекаонич-
ке клупе, кревете за дијагностику, прегледе. 

„Кренули смо од најједноставнијих 
производа и када смо направили прве 
успешне кораке били смо јако мотивиса-
ни да наставимо даље и да унапређујемо 
производњу“, објашњава Светозар. 

Машине и људи

Већина машина у радионици, коју су 
временом проширивали да би данас била 
прави производни погон од 2.000 квадра-

та, остала је из периода производње ме-
талне галантерије. Углавном су купова-
ли половне машине, неке су сами прави-
ли, а једна преса је из времена репарације 
од Немачке за Други светски рат. 

„Мала привреда у Србији заиста има 
проблем са технолошким заостајањем, 
међутим висока технологија тражи тр-
жиште и високообучене људе који ће да 
програмирају машине. У нашем случају 
нема сврхе инвестирати у скупе машине 

Тендерске анегдоте

Приликом конкурса на тендере држав-
них институција често се срећу са грешка-
ма у тендерској документацији. Тако су јед-
ном имали захтев да направе кревете који 

„иду горе-доле“. Урадили су пет кревета са 
електромоторима да би висина могла да се 
штелује. Због електронике морали су да те-
же око 80 килограма. Међутим, медицинска 
сестра која је заправо тражила кревете, жа-
лила се да нису функционални и да су јако 
тешки за гурање. Испоставило се да је она 
мислила на једноставне и лаке кревете који-

ма би лифтом превозила пацијенте с једног 
спрата на други, односно „горе – доле“. 

„Увек смо отворени за сарадњу са људи-
ма из техничке службе који пишу услове, на-
равно без тога да протежирају наш произ-
вод. Постојала је иницијатива произвођача 
медицинске опреме да се одштампа брошу-
ра коју би користиле техничке службе у ме-
дицинским установама како би најбоље де-
финисале услове, али се није реализовала“, 
каже Светозар. 

Једном приликом у тендерској документа-
цији су наручени кревети дужине 180 мили-
метара. Схвативши да је заправо реч о цен-
тиметрима, Божидар је одлучио да се наша-

ли, па је уз пет „нормалних“ кревета, урадио 
и макету од 180 милиметара. Када је дошао да 
испоручи робу у тој установи су га питали: „Да 
ли сте све кревете урадили у тој величини?“. 

Због таквих искустава увек проверавају 
захтев купца, па чак одлазе и на лице мес-
та да се увере шта је заиста наручиоцу по-
требно. „Једном су услови прописали да 
се изради већа количина столица висине 
78 центиметара. Зачудили смо се зашто би 
здравственој установи биле потребне барс-
ке столице. Наравно да је то била грешка у 
центиметрима. Да се нисмо распитали била 
би направљена велика штета јер би биле не-
употребљиве“, наглашава Божидар. 

Донације

У бројне донације које је до сада реализо-
вала занатска радионица БСП Панчево, убра-
јају се донације за следеће установе: Клинич-
ки центар Земун, Фондација Блиц, Фондација 
Хемофарм, Општа болница Пожаревац, Де-
чија клиника Тиршова, Дечија очна клиника 
Ваљево, Клинички центар Србије – одељење 
Неурологије, Геронтолошки центри, Дом ста-
рих Обреновац (после поплава), Дом слепих 
Панчево, Општа болница Панчево (стални су 
донатори од 1993. године). 

Донације су у производима БСП Пан-
чево (сталци за инфузију, колица за тера-
пију, паравани, столице, чекаоничке клу-
пе, кревети за преглед, болнички креве-
ти...). Такође, у многим случајевима било 
је финансијских донација а донирали су 
и сценографију за разне позоришне пред-
ставе (Певај брате, Тајна плаве птице, Жен-
ска шовинистичка фарса...).

У радионици БСП Марковић прави се двадесетак модела најсавременијих болничких кревета 
и опрема за ординације и чекаонице



 30 Репортажа

јер наше тржиште није довољно велико 
за количине које оне могу да произведу“, 
објашњава Светозар и додаје:

„За нас су веома значајни наши рад-
ници. Волимо да упослимо људе који ће 
да стварају додатну вредност. Тренутно 
имамо девет стално запослених иако смо 
деведесетих запошљавали и до 35 радни-
ка, када је обим посла то захтевао. Нажа-
лост, број радника се смањивао због не-
контролисане експанзије увозних произ-
вода међу којима има и оних врло лошег 
квалитета, али ниске цене“. 

Светозар Марковић је иначе био и 
председник Удружења занатлија из Пан-

чева и велики је заговорник занатства. 
То је и један од разлога због којег и данас 
послују као занатска радионица. 

Сарадња са медицинским радницима

С обзиром на то да производе за познатог 
купца, у највећем броју случајева за држав-
не институције, своју највећу предност виде 
управо у сарадњи са здравственим радни-
цима. Захваљујући свакодневној комуника-
цији са њима могу да унапређују производе 
јер су упознали проблематику здравства у 
овом сегменту, али и да излазе у сусрет поје-
диначним захтевима купаца. Због тога не-

мају магацин јер не стварају лагер, али се у 
склопу производног погона у Панчеву на-
лази изложбени салон у којем се може виде-
ти двадесетак модела производа. То је, ипак, 
само део асортимана. Марковићи кажу да 
производе двадесетак модела болничких 
кревета за све гране медицине, пет, шест 
модела ноћних ормарића, неколико моде-
ла чекаоничких клупа... Труде се да својим 
иновацијама олакшају рад особљу у болни-
цама и многе ствари учине практичнијим. 

„Годинама смо, на пример, смишљали 
како да заменимо горњу плочу на ноћним 
ормарићима која се обично производила 
од универа, а познато је да дрво брзо про-
пада и да је подлога за бактерије. Успели 

Обележено 220 година занатства 

Панчевачко Опште удружење занатлија 
и предузетника 4. децембра свечано је обе-
лежило 220 година организованог занатства. 
Приказан је документарни филм о историји 
предузетништва, отворена изложба фо-
тографија и промовисана монографија чији 
су аутори Зоран Ротар и Мирослав Жужић. У 
прошлости, током 17, 18. и 19. века занатлије 
су у Панчеву биле изузетно поштоване. Кал-
фа, да би постао мајстор, морао је да пола-
же испит пред мајсторском комисијом и да 
изради неко изузетно дело из своје занатске 
струке, да би показао вештину. Након успеш-
но изведеног задатка нови мајстор би заку-
цао метални ексер у (оковано) стабло, што је 
представљало својеврсни ритуал. То стабло 
је до половине 19. века стајало у центру Пан-
чева, а у њега је укуцано на стотине ексера. 
Данас се „Оковано стабло“ чува у Народном 
музеју Панчево и може се видети на излож-
би „220 година занатства у Панчеву“ која је 
отворена до краја децембра.

Панчевачки трговци и занатлије су би-
ли веома значајни и за развој града јер су, 
поред осталог, помагали и великим новча-
ним донацијама.

У занатској радионици, величине 2.000 квадрата, ради девет стално запослених, док се додатни радници ангажују по потреби

Браћа Марковићи испред своје  пословне зграде у Панчеву
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смо да осмислимо плочу од полистерола и 
дизајнирали смо обруч, тако да сада када се 
проспе чаша, течност се не слива на под и 
лакше је за брисање“, објашњава Божидар. 

Њихови производи су, како кажу, на-
мењени лаким и средње тешким пацијен-
тима, односно производе оно за шта имају 
техничке могућности. Немају тим инжење-
ра који дизајнира и црта производе већ је 
за то задужен Божидар. Њихов начин ра-
да је помало неуобичајен – прво направе 
производ, а затим га „преносе“ на папир. 

„Сваки наш кревет, на пример, добија 
серијски број и по њему пратимо где је 
отишао, како се понаша и да ли има про-
блема“, додаје Божидар.

Браћа Марковић истичу да су њихови 
производи у просеку 90 одсто домаћи, а не-
ки и потпуно. У Србији набављају све ре-
проматеријале које могу да пронађу на ов-
дашњем тржишту и поносни су што се ку-
повином њихових производа заправо упо-
шљава и низ коопераната широм земље. 

Стандардизација и  
доказивање квалитета

У међувремену су прибавили стандард 
13485 који им омогућава да конкуришу 
на тендерима (на којима се појављују као 
подизвођачи) и сертификате ИСО 9001 и 
14001 који им, како кажу, олакшавају по-
словање у административном смислу. Ве-
лики проблем, према њиховим речима, 
представља то што не постоји институ-
ција која би тестирала њихове производе и 
од које би добили потврду квалитета. Об-
раћали су се Машинском, Електротехнич-
ком и Шумарском факултету. Нико није 
имао акредитацију да тестира производе. 

„Невероватно је да у Србији не постоји 
место да се испитају овакви производи“, 
каже Светозар. 

Велику битку у доказивању квалитета, 
према његовим речима, воде са увозним 
производима са азијског континента и Турс-
ке са којима је тешко бити ценовно конку-
рентан. Тржишно надметање им, тврде, не 
представља проблем, али је највећи проблем 
јавних тендера то што је најважнији крите-
ријум цена, док се квалитет не вреднује. 

„Наравно да немамо проблем са тим да 
се појаве бољи са повољнијом ценом, али је 
упитно када се узимају производи лошег ква-
литета јер ће то сигурно узроковати пробле-
ме установи која их купује“, каже Светозар. 

Тренутно немају амбиције да извозе на 
европско тржиште и сматрају да је домаће 
тржиште сасвим довољно. Одређену ко-
личину робе пласирају на тржиште Босне 
и Херцеговине. 

„За извоз на европско тржиште је пот-
ребан CE знак, а не постоји акредитацио-
но тело у Србији које би нам га доделило. 
С друге стране, тешко да бисмо могли да 
будемо ценовно конкурентни на европ-
ском тржишту где постоји много произ-
вођача“, објашњава Светозар. 

Ова пословна година је много лошија од 
претходне, кажу браћа Марковић. Док су 
прошле године остварили промет од 45 ми-
лиона динара, ове године очекују око 20 ми-
лиона динара прихода. Финансијски резул-
тат ће умногоме зависити и од последњег 
месеца у години када, по правилу, државне 
медицинске установе расписују највећи број 
тендера и углавном робу плаћају авансно. 

Никада нису подвлачили црту по пи-
тању инвестиција, али оквирно, кажу да 
су за четири деценије рада уложили око 
три милиона евра. Уколико би неко хтео 
да покрене бизнис којим се они данас баве 
за почетак би му требало око 300.000 евра. 

Породична традиција

БСП је права породична радионица јер 
су у посао укључене и Светозарова супру-
га и ћерка које се баве административ-

ним пословима. Син држи куглану која 
се налази тик уз производни погон и ра-
ди као конобар у кафићу у склопу кугла-
не. Куглану нису отворили случајно, већ 
по жељи оца Павла који данас има 80 го-
дина, љубитељ је куглања и био је члан 
Куглашког савеза. 

Будућност радионице, браћа Марко-
вић који су већ зашли у шесту деценију 
живота, виде у развоју, примени нових 
технологија што им финансије тренут-
но не дозвољавају, али и у сарадњи са 
неком од иностраних фирми за коју би 
производили или по чијој би лиценци 
радили. 

„Волео бих да имамо запослен тим љу-
ди који ће да ствара нове вредности, па 
и инжењерски тим који би радио у раз-
воју. Од државе тражимо само да нас пус-
ти да радимо. Сликовито волим да ка-
жем да постоји лонац који треба пустити 
да почне да кипи да би било довољно за 
све. Није решење да предузетници стал-
но доливају у лонац из којег се констант-
но узима, а да ни не стигну да га напуне. 
У том случају нико није задовољан“, ка-
же Светозар. 

Весна Лапчић

Образовање

У Србији се многи занати гасе, па и Мар-
ковићи истичу да имају велики проблем са 
кадровима. Божидар каже да средња Ма-
шинска школа већ 15 година није одшколо-
вала ниједног вариоца или бравара. 

„Кад нам се покваре машине, неће имати 
ко да их поправи“, истиче он. 

Светозар каже да, нажалост, млади нису 
заинтересовани за занатске послове, али и 
да немају подршку родитеља који мисле да 

„их приватници искоришћавају“. 
„Не постоји жеља да се научи занат, а ми 

се водимо тиме да све почиње од метле. Мо-

рају прво да се упознају са алатима, науче 
да их слажу, па затим све остало“, каже он. 

Обојица истичу пословице свога деде 
који је говорио: „Црне руке, бели хлеб“ и 

„Учи школу да не будеш глуп а чекићем кад 
удариш, динар је увек испод њега“.

Подржавају иницијативу премијера о ду-
алном образовању. 

„Остварили смо и сарадњу са Машинском 
школом. Наиме, послали смо ђацима један наш 
производ, а они су уз помоћ софтвера урадили 
симулацију односно истражили где је најсла-
бија тачка, где ће и када евентуално да пукне. То 
је лепа сарадња привреде и школства. Долази-
ли су нам и студенти Више политехничке шко-
ле, са одсека дизајна, на праксу“, каже Светозар. 

Стандарди и сертификати који им омогућавају да конкуришу  
на тендерима државних установа и олакшавају пословање
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„КОНФЕКЦИЈА ЕЛИПСА” У СТАЛНОМ УСПОНУ

Љубав према раду –  
услов за пословни успех
Породична фирма из Краљева, коју воде Божана и Јован Пантовић и њихова ћерка Марија, у протекле две 
деценије бележи стални раст и тренутно има 160 запослених. Ова конфекција је већ позната у региону 
овог дела Балкана, али све сигурније осваја и даља европска тржишта

Љубав према раду је најбитнији услов 
за пословни успех –мото је и идеја водиља 
Божане Пантовић, сувласнице угледног 
краљевачког предузећа „Конфекција 
Елипса”, које званично постоји од 1994. 
године. Тада малу породичну фирму Бо-
жана је, уз помоћ супруга Јована, геодет-
ског инжењера по струци, а касније и ћер-
ке Марије, развила у предузеће са око 160 
запослених и значајним извозним капа-
цитетима. Ћерка Марија последњих годи-
на има веома важну улогу у развоју фир-
ме јер је у међувремену постала истакнута 
креаторка и дизајнерка, магистрирала је 
на Академији ликовних уметности у Бео-
граду и на постдипломским је студијама. 

Успешан развој „Конфекције Елипса” 
је раван подвигу у временима велике кри-
зе у текстилној индустрији, у којој су јед-
но за другим пропадала и гасила се вели-
ка предузећа. Ова краљевачка породич-
на фирма заправо постоји од 1987. године, 
када су се Божана и Јован бавили тргови-
ном текстилних производа које су пласи-
рали кроз ланац „Беко”. 

– Тих година углавном смо снимали си-
туацију на тржишту, процењујући потребе 

жена у модној конфекцији. Проценила сам 
да пословне жене које носе конфекцијски 
број 40 или већи, имају мали избор адек-
ватне пословне гардеробе на тржишту и да, 
у таквој ситуацији, нећемо имати оштрију 
конкуренцију. То се углавном односи на 
жене старости између 30 и 60 година које 
временом мењају своју фигуру – истиче за 
Економетар Божана Пантовић и наставља:

– Наша процена тржишта била је та-
чна захваљујући и знању и искуству које 
сам стицала радећи на одговорним и ру-
ководећим позицијама у великим конфек-
цијским компанијама какве су биле „Пр-
ви мај” из Пирота, „Будућност” из Краљева 
или „Вунтекс” из Оџака. Била је неопходна 
и способност да се преузме одређени ризик, 
као и љубав према послу да би се покренуло 
сопствено пословање на дужи рок. 

Божана и Јован Пантовић су, разумљи-
во, наилазили на низ разних потешкоћа и 
препрека, али су све на време савладане 
захваљујући великој упорности, импре-
сивној мотивацији и љубави која је давала 

снагу да превазиђу све проблеме и про-
нађу најбоља решења. 

– Идеја за покретање сопственог биз-
ниса брзо је реализована захваљујући и 
супругу Јовану који ме је у свему подр-
жавао и који је данас задужен за финан-
сијско пословање у фирми. На старту смо 
радили сами и посао започели у кућним 
условима, јер није било новца за друга-
чија решења. Били смо принуђени да по-
родични дом претворимо у радиони-
цу, где су наша деца, ћерка Марија и син 
Душан, одрастала заједно са радницама, 
шиваћим машинама, концима и крпица-
ма – каже наша саговорница истичући да 
је посао бављења модном конфекцијом 
од почетка кренуо узлазном линијом.

Циљ је био јасан: производити робу 
по захтевима тржишта, продати је и што 
више добити уложити у нове производне 
захвате. Посао се из године у годину по-
већавао, као и број радника којих је да-
нас 160 (чак 156 жена), са два производ-
на погона, у Краљеву и Врњачкој Бањи, 

Уметнички радови ћерке Марије

Марија Пантовић, ћерка Божанина и 
Јованова, радила је до сада, осим модних 
креација, и велики број модела уметнич-
ког карактера. Посебно је била запажена 
њена колекција „Јелена Анжујска”.

– Направила је диван спој традиционал-
ног и модерног и том колекцијом је своје-
времено био отворен Сајам моде у Београ-
ду. Подсетила је на костиме које је носила 
Јелена Анжујска, лепа жена из династије 
Анжујаца који су успешно сарађивали са 
српским краљевима Урошем, Драгутином 
и Милутином у 13. веку. Такође је радила и 
костиме из времена Јелене Анжујске који 
су се често користили и за годишњу мани-
фестацију „Дани јоргована”. Марија се ба-
ви и маркетингом и афирмацијом бренда 

„Елипса” – истиче поносна мајка. 

Породица Пантовић: Божана, Јован и њихова ћерка Марија
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Центром за дизајн и креацију у Београду 
и 18 малопродајних објеката у Србији, уз 
пласман производа кроз мрежу дистри-
бутера и у Хрватској, Босни и Херцего-
вини и Словенији. Значајан производ-
ни капацитет „Конфекције Елипса” ис-
коришћен је и за лон послове, односно 
услугу „сица“ за истакнуте немачке фир-
ме чије најстроже стандарде краљевачко 
предузеће испуњава већ десет година. 

Имајући у виду да „Конфекција Елипса” 
запошљава 156 жена, занимљиво је сазнати 
који је њихов професионални профил и да 
ли Божана и Јован Пантовић намеравају да 
шире производњу и број запослених:

– Остварили смо сталну сарадњу са 
Националном службом запошљавања и 
са њима организујемо обуку и преквали-
фикацију радница. Међутим, пошто кон-
стантно растемо и ширимо производњу, 
суочавамо се са великим проблемима: на 
тржишту је дефицит радне снаге конфек-
цијске струке – шивача, кројача, моделара. 
И то је разлог што свакодневно сарађује-
мо са Националном службом за запошља-

вање како бисмо многе раднице обучили 
или преквалификовали – каже Божана 
Пантовић задовољна досадашњим пози-
тивним билансима. Она истиче да је на-
редни велики циљ ове краљевачке компа-
није освајање нових европских тржишта 
изван балканског региона.

Наглашава такође да је набавка мате-
ријала стални проблем, јер у нашој земљи 
није довољно заступљена производња по-
моћног материјала, посебно тканина, та-
ко да је „Конфекција Елипса” углавном 
упућена на инострана тржишта. У сва-
ком случају, акценат је на дизајну, али и 
на квалитету тканина који се редовно и 
пажљиво испитује преко овлашћених ин-
ститута, али и сопственог стручног тима. 

Имајући у виду да је ћерка Марија за-
вршила највише школе за модног креа-
тора и дизајнера, захваљујући којој ре-
номиране колекције краљевачке фирме 
добијају на квалитету и посебно на савре-
меном дизајну, Божана Пантовић је на њу 
поносна и истиче да је Марија тренутно 

„главна карика” која преузима и велике 
пословне обавезе. 

– Марија је у овом тренутку један од 
стубова наше фирме. Њена љубав према 
овом послу, посебно креирању и дизајни-
рању, јавила се врло рано, још у детињству, 
вероватно као резултат одрастања у кући 
која је била и породични дом и производ-
ни погон. Таленат за креирање био је пре-
судан при избору школе коју ће похађати. 
Кад је завршила средњу уметничку школу 
у Нишу, одлучила је да настави усаврша-
вање на Академији ликовних уметности у 
Београду. Још као студент, Марија се ба-
вила креирањем и излагањем својих умет-
ничких радова који су брзо запажени, што 
је резултирало и бројним наградама. Да-
нас је на постдипломским студијама – го-
вори поносна мајка Божана Пантовић.

Маријин таленат у креирању колек-
ција позитивно је испраћен од комплет-

ног стручног тима у „Конфекцији Елип-
са“, од моделара и конструктора до кроја-
ча, шивача и комерцијалиста. Марија је 
удата и има четворогодишњу ћеркицу.

Велики успех компаније „Конфек-
ција Елипса” заснива се на добро по-
стављеној стратегији и оформљеној 
стандардизацији. 

– Мода је за савремену жену врло бит-
на и чини да се она осећа самоуверено и 
задовољно. Зато настојимо да задовољи-
мо њихове потребе, кад је реч о дизајну 
и естетици, али и удобности ношења на-
ше гардеробе као и њеног одржавања. До 
сада смо тај циљ успешно остварили и 
увек смо спремни да прихватимо сваку 
корисну сугестију – каже за Економетар 
Божана Пантовић, једна од две награђе-
не жене за „Најевропскију женску фирму” 
у традиционалној манифестацији „Цвет 
успеха за жену змаја” коју организује Уд-
ружење пословних жена Србије.

Олга Васиљевић

Награде као стимуланс

Божана Пантовић посебно истиче да 
се предузеће „Конфекција Елипса” стрикт-
но придржава принципа „добре послов-
не праксе” и да је то разлог што од самог 
почетка пословања бележи стални раст и 
развој у сваком погледу. Такав рад, труд 
и ентузијазам су препознатљиви и често 
награђивани.

– Добили смо пет „Кошута” на сајмо-
вима моде у Београду, „Златну звезду” за 
креацију у Бањалуци, два „Златна дугмета” 
на сајмовима моде у Новом Саду, „Златну 
Симониду” на Сајму у Лесковцу, као и спе-
цијално признање „Најбоља модна кућа” у 
Бањалуци. Сваку награду смо доживљава-
ли као прву и најдражу. Тако је било и не-
давно када сам добила награду „Најевроп-
скија женска фирма” Удружења пословних 
жена Србије. 

Велика захвалност  
Мирјани Марић

Божана Пантовић не заборавља људе 
који су такође допринели да „Конфекција 
Елипса” стекне велики углед и да се шири 
на европском тржишту.

– Једна од њих је и чувена креатор-
ка Мирјана Марић која је продала свој 
Дизајн центар на Новом Београду нашој 
ћерки Марији. Она је била врло задовољ-
на како Марија осмишљава и креира жен-
ску гардеробу. Често је истицала њен та-
ленат и, на неки начин, Марија је подсећа 
на њен рад и идеје из младости. Мирјана 
Марић тренутно живи у САД, али је у стал-
ном контакту са Маријом и неретко пружа 
јој драгоцене савете. 

У погонима „Елипсе“ увек има доста посла

Модели „Конфекције Елипса“ 
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ПРВО СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ У ЈАБЛАНИЧКОМ ОКРУГУ 

„Раданска ружа“ осваја тржиште
Наше производе праве људи а не 
машине, поручују запослени који 
су недавно почели производњу 
зимнице од квалитетног поврћа и 
воћа у подраданском крају

У Лебану је пуштен у рад погон за 
производњу домаће зимнице, прво со-
цијално предузеће у Јабланичком реги-
ону које се зове „Раданска ружа“. Погон 
је отворен у оквиру пројекта „Социјал-

но предузетништво за социјално одго-
ворно друштво“ који су заједно реализо-
вали Удружење жена „Ружа“ и општина 
Лебане, уз финансијску подршку Европс-
ке уније, Владе Швајцарске и Владе Репу-
блике Србије преко програма „Европски 
прогрес“. Посао је добило једанаест жена 
и један мушкарац.

По речима Слободанке Павловић, чла-
нице Управног одбора Удружења же-
на „Ружа“, ово предузеће је шанса да се 
уместо привремених и повремених по-
слова обезбеди женама стално запослење. 
О томе како је дошло до оснивања пре-
дузећа, Слободанка за Економетар каже:

– Наши почетни кораци били су веза-
ни за старе занате, а потом за унапређење 
туристичке понуде Лебана, с обзиром на 
то да имамо Царичин град који је не-
довољно валоризован, када је реч о ту-
ристичкој експлоатацији. Идеја да се ба-
вимо социјалном заштитом јавила се пре 
две године. Одлучили смо се за програм 
здраве хране, а колега Предраг Стошић 
и ја урадили смо пројекат са којим смо 
конкурисали за средства код Европског 
прогреса. Наиме, после посета сајмови-
ма на којима смо промовисали старе за-
нате, схватили смо да је то лепо, али да од 
тога не може да се живи. Решили смо да 
излаз потражимо у храни, јер, каква год 
да је криза, човек мора да једе. Лебане је 
познато по поврћу и зато смо се одлучи-
ли за домаћу зимницу, испричала нам је 
ова агилна жена.

Узели су у закуп ресторан са пратећим 
просторијама некадашњег друштвеног 
предузећа „Полет“, који је у власништву 

једног повратника и који је скоро дваде-
сет година зврјао празан. Очистили су 
га, средили, општина је увела струју, по-
том су набавили потребну опрему – два 
шпорета на дрва, два замрзивача, вели-
ки фрижидер, два бојлера, један велики 
електрични шпорет, две судопере, два 
радна стола. У све то уложено је преко 
20.000 евра, при чему је општина обез-
бедила десет посто, а остало Европски 
прогрес.

– Наше производе праве људи а не ма-
шине, поручују запослени. Производња 
је кренула средином септембра и вредне 
руке жена до сада су направиле десетак 
хиљада тегли разне зимнице које су про-
дате грађанима у Србији, па чак и у ино-
странству. У производном програму су 
четири врсте ајвара, пекмез од шљиве по-

Пројектима до посла

Удружење жена „Ружа“ основано је 
2010. године са циљем да унапреди по-
ложај жена у општини. До сада је реали-
зовало дванаест самосталних пројеката 
и четири у партнерству. Кроз ове пројек-
те привремени посао је добило 58 жена у 
трајању од три до девет месеци, зависно 
од дужине пројекта. Удружење је крену-
ло са двадесет чланица, а сада их је пе-
десет. Веома су активне, друже се и упор-
но трагају за новим путевима запошља-
вања, макар и на неколико месеци, јер 
је реч о старијим и сиромашним жена-
ма којима је ово једини начин да зара-
де неки динар.

Слободанка Павловић

За љубитеље гарантовано природне хране: Ајвар, кувани парадајз, џемови
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жегаче, од шљиве са шипурком и од ши-
пурака, парадајз салата, пеглане паприке 
и туршија од седам врста поврћа.

– Наша циљна група су синдикалне 
организације, али смо са радом почели 
у септембру, када су синдикати већ били 
набавили зимницу. Међу дванаесторо за-
послених је и седам жена које смо прими-
ли преко Националне службе запошља-
вања у оквиру пројекта јавних радова. У 
предузећу су жене из маргиналних група, 
од којих су неке први пут добиле посао, а 
неке су без посла остале пре петнаест-два-
десет година. Већ су примиле прву пла-
ту која износи 19.000 динара и плакале су 
од радости. Сада је најважније да прези-
мимо, а већ у фебруару кренућемо да уго-
варамо производњу са сељацима. Да они 
имају сигурно тржиште, а ми сигурну и 
квалитетну сировину. За почетак смо по-
врће набавили код произвођача у подра-
данским селима. Откупили смо им читаве 
баште. Трагамо за сигурним тржиштем и 
у томе нам помажу Центар за развој Јабла-
ничког и Пчињског округа, који је обезбе-
дио презентацију наших специјалитета на 
сајму у Минхену и Регионална привредна 
комора Лесковац, која нам је обезбедила 
учешће на сајму хране у Београду. Нада-
мо се да ће, после бројних пројеката „Ру-

же“, овај опстати за стално, оптимистич-
ки најављује Слободанка Павловић.

Предузеће „Раданска ружа“ је осно-
вано реализацијом пројекта „Социјално 
предузетништво за социјално одговор-
но друштво“ који су финансирали Европ-
ска унија, Влада Швајцарске и Влада Ре-
публике Србије преко програма Европ-
ски прогрес. Оснивачи су Удружење жена 
„Ружа“ са 60 одсто власништва и општи-
на Лебане са 40 одсто. „Раданска ружа“ 
д.о.о. Лебане је основана као непрофитно 
друштво са ограниченом одговорношћу. 

Уговором о оснивању је дефинисано да се 
50 посто остварене добити улаже у развој 
предузећа, а половина добити ће се ко-
ристити за финансирање услуга социјал-
не заштите на територији општине Леба-
не. Предузеће је први пример  цивилног 
јавног партнерства, не само у региону, не-
го много шире. Запошљаваће превасход-
но жене које припадају маргинализова-
ним групама становништва – са инвали-
дитетом, самохране мајке, жене старије 
од педесет година, Ромкиње.

Милан Момчиловић

Проблеми око регистрације

Будући да немамо закон о социјалним 
предузећима, било је проблема око регис-
трације овог предузећа. Због тога је оно 
регистровано као непрофитно друштво 
са ограниченом одговорношћу чији су ос-
нивачи Удружење „Ружа“ и општина Леба-
не. Другачије није могло да се упише. То је 
продужило рок за почетак рада овог је-
динственог предузећа у овом крају, за које 
се идеја родила још пре две године.

Припрема зимнице на потпуно природан начин: Шпорети на дрва, природна пастеризација, домаће сировине

Производи „Раданске руже“ изазвали  велико интересовање: Запослене у првом социјалном предузећу

Награда за џем од шипурака

На десетом Међународном сајму етно 
хране и пића, одржаном од 25. до 28. новем-
бра у Београду, планински џем од шипурака 
предузећа „Ружа“ из Лебана награђен је ве-
ликом дипломом „Етно храна и пиће – роб-
на марка из Србије“ у робној групи произ-
води од воћа, подгрупа пекмези, џемови, 
мармеладе.

Поред овог, са подручја Јабланичког и 
Пчињског округа, такође великом дипло-
мом, награђено је домаће слатко од шум-
ских јагода Пољопривредног газдинства 
Милана Петковића из Власотинца.
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НИШКА ПОРОДИЦА ЈОВАНОВИЋ ВЕЋ ЈЕДАНАЕСТ ДЕЦЕНИЈА У ГУМАРСТВУ

Много мука – мало пара
Три генерације Јовановића гумарски занат пекле у „Вулкану“, допунски се овом делатношћу бавили код куће, 
а већ двадесет година фирма „Гумиком“, коју је основао Саша Јовановић, представља лидера у производњи 
смеса за гумарску индустрију

Власник нишке фирме „Гумиком“ Са-
ша Јовановић прича за Економетар коли-
ко је гумарство мукотрпан и незахвалан 
посао као и да своју будућност није видео 
у тој области. Завршио је Електротехнич-
ку школу за телекомуникације, а потом 
се бавио разним пословима, једно вре-
ме држао је и угоститељску радњу, али је 
на крају победила породична традиција. 
Бака му је у „Вулкану“ радила 25 година, 
отац 40, мајка 31, па је и он почео у „Вул-
кану“, познатом произвођачу гумарских 
производа. Кад се све сабере, Јовановићи 
су у гумарству једанаест деценија!

После фабрике, Јовановићи су гу-
му правили код куће. Њихов производ-
ни програм био је скроман – тек неколи-
ко најтраженијих предмета, углавном за 
водовод и канализацију. Није им ни би-
ло потребно више, јер су били запослени, 
а овим су само допуњавали кућни буџет. 
Саша је занат учио од оца који му и данас 
помаже, не само стручним саветима и ис-
куством стеченим за време 40-годишњег 
стажа, него зна да засуче рукаве и у самој 
радионици.

– Некада се гумарство учило у школи. 
Мој отац је завршио школу за гуму, а по-
том се усавршавао у Борову. Данас има 
мало школованих гумара. Ја учим петна-
ест година и опет ми отац понекад упу-
ти понеку примедбу. Ово је веома тежак 
занат. Тражи умеће, упорност, стрпљење, 
добру физичку припремљеност. Велика 
су испарења, радиш са маском, знојиш се, 
тешко дишеш, јада се Саша.

Како се, уствари, прави гума? Од раз-
них врста каучука (природни, синте-

тички, уљни), антиоксиданата, разних 
пунила, хемијских додатака, убрзива-
ча. Све потребне састојке Саша набавља 
код једне београдске фирме. Све то из-
мери готово апотекарском прецизношћу, 
прави сирову смесу у виду гумене фолије 
која се потом уз помоћ специјалних ала-
та обликује у жељени производ. За сва-
ки производ постоји посебан алат који 
му даје форму. Комад смесе ставља се у 
тај апарат, притисне пресом и вулкани-
зира на одређеној температури, зависно 
од смесе 150 до 180 степени. Након од-

ређеног времена се отвара и добија се го-
тов производ.

Основна делатност „Гумикома“ је про-
изводња разних гумарских смеса за гу-
марску индустрију, производа од гуме, 
силикона, уљноотпорних и материјала 
отпорних на гас, бензин и разна мазива. 
Има целокупан гумени програм за водо-
вод и канализацију, прави предмете од 
гуме за домаћинство, за пољомеханиза-
цију, прехрамбену индустрију, аутоин-
дустрију, дихтунге, сифон гуме, подме-
таче, мембране, гумице за чесме, укупно 
преко двеста различитих предмета. Са-
ша каже да стално допуњује програм, јер 
је то услов да опстане на тржишту.

Производе „Гумикома“ углавном узи-
мају трговинске радње на велико са под-
ручја јужне и југоисточне Србије. Са 
пласманом нема проблема, али као и сву-
да, тешко иде са наплатом. Упркос томе, 
Саша је задовољан што купци цене ква-
литет његових производа. Није, каже, 
изгубио ниједног купца, већ напротив, 
стално шири тржиште. То је најбоља по-
тврда да ради квалитетно. 

У Нишу има неколико гумара, али како 
истиче наш саговорник, нису један дру-
гоме конкуренција, јер за све има посла. 
Проблем је што поједини пластичари 

Гумени производи за водовод и канализацијуГумене ролне за прехрамбену индустрију Гумени програм за домаћинство

Саша Јовановић
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ФРАНЦУСКА КОМПАНИЈА АТАЛИАН ПРЕУЗЕЛА ВЕЋИНСКИ ДЕО КОМПАНИЈЕ МОПЕКС 

Европски лидер ће пословати  
и на српском тржишту

Европски лидер у области менаџмен-
та одржавања објеката, француска ком-
панија Аталиан, преузела је 12. новембра 
51 одсто капитала компаније Мопекс из 
Београда и докапитализовала ту фирму 
са 450.000 евра. До 2020. године биће пре-
узет остали део, до 80 одсто капитала бе-
оградске фирме. 

Мопекс је основан 1997. године као 
породично предузеће које пружа услу-
ге професионалног одржавања хигијене, 
текућег одржавања пословних објеката, 
увози и дистрибуира машине, опрему, хе-
мијска средства и материјал.

Душан Радаковић, директор Мопекса, 
рекао је у разговору за Економетар да пре-
дузеће треба продати када је на врхунцу 
пословања. Зато су се и одлучили за про-
дају фирме једној од највећих европских 
компанија у области одржавања објеката.

– Послујемо 18 година, а већ читаву де-
ценију смо водећа приватна фирма у Ср-
бији у одржавању објеката. Запошљава-
мо око 800 радника. Успоставио сам са-

радњу са фирмом из Хрватске која је пре 
неколико година продата Аталиану и ка-
да сам сазнао за њихова добра искуства о 
сарадњи са француском компанијом, од-
лучио сам да продам Мопекс. Желимо да 
напредујемо, пре свега у области технич-
ког одржавања, а ова инвестиција омо-
гућиће отварање нових радних места. 
Аталиан ће потписати још један уговор 
о преузимању још једне фирме из Србије, 
најавио је Радаковић.

Он је истакао да се МСП у Србији су-
очавају са бројним проблемима у посло-
вању. Кредити банака су скупи, а маши-
не није лако откупити у кратком времен-
ском периоду. Пословање додатно отежа-
ва слаба наплата потраживања, судски 
спорови дуго трају и у тим околностима 
је веома тешко остварити добре послов-
не резултате.

Аталиан је водећа европска компанија 
у области индустријских сервисних услу-
га, са 25.000 клијената и 65.000 запосле-
них. Пре четири године пословали су у 

осам, а сада у 21 земљи. У региону послују 
у Босни и Херцеговини, Хрватској и Ру-
мунији. У 2014. су остварили обрт од 1,4 
милијарде евра. 

Матје де Бена де Сетфонтен, извршни 
директор компаније Аталиан, рекао је да 
су, након детаљног истраживања посло-
вања фирми у области одржавања објека-
та у Србији, пронашли идеалног партнера 
са којим ће успети да наставе унапређење 
пословања. Аталиан намерава да повећа 
интернационални обрт са 20 на 50 одсто 
до 2020. године, а да би то остварили у 
наредних седам година планирају посло-
вање у 40 земаља.

М. В.

Душан Радаковић и Матје де Бена де Сетфонтен

представљају своје производе као гумене 
и тако их продају. Али и у једној и другој 
области, по његовим речима, велики кон-
куренти су фирме из Војводине које имају 

много већу производњу од гумара и плас-
тичара на југу Србије.

Јовановићи су производњу гуме запо-
чели давно у сутерену породичне куће у 
центру Ниша, али су схватили да то ипак 
није производња за центар града, па су 
машине пренели у Лазарево Село код 
Нишке Бање и тамо отворили радиони-
цу, коју је Саша регистровао пре три го-
дине као занатску радњу. „Хелп“ му је по-
могао да набави двоструки ваљак који је 
коштао око 3.000 евра. Узео је половну 

машину коју су правили металци, али је 
квалитетна као и оне произведене фабри-
чки, које су много скупље.

– Ово је незахвалан посао, али ја немам 
бољи. Много муке, а мало пара. Од гумар-
ства живи, боље рећи, преживљава моја 
породица. Да би неко могао да се бави овим 
послом, мора добро да савлада технологију 
која није једноставна. Мора да шири про-
грам и да улаже у маркетинг како би сачу-
вао тржиште, сматра Саша Јовановић.

М. Момчиловић 

Сунђераста гума у ролнама

Прелазна гума керамика-пластика

Због непријатних испарења ради се са маскомГумени прстенови отпорни на уља и мазива
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ПРОИЗВОДЊА МЕРНИХ И НАВИГАЦИОНИХ ИНСТРУМЕНАТА И ОПРЕМЕ

Искуство у Италији, 
производња у Тополи
Фабрика МАВ једина у Србији производи мерне и навигационе инструменте. 
Целокупна производња одлази на тржиште Немачке, Италије, Аустрије и 
за фабрику аутомобила Фијат у Крагујевцу

Још као младић, Владан Симоновић 
кренуо је из родних Берана на рад у Ита-
лију, где је провео близу две деценије. 
Најпре је радио у Торину, а затим у Милану, 
у фирми МАВ, стекавши богато искуство 
у производњи мерних и навигационих ин-
струмената и опреме. Иначе, та фирма је 
основана далеке 1928. године и једна је од 
најуспешнијих у Италији и данас.

– Моја давнашња жеља је била да ос-
нујем властиту фирму – прича за Еконо-
метар Владан Симоновић. – Ту сам „испе-
као“ занат и нисам се двоумио где ће би-
ти њено седиште – у срцу Шумадије. У 
аранђеловачкој индустријској зони у ви-
ше наврата разгледао сам погон пропа-
ле фирме МК Рудник. Са надлежнима 
сам склопио договор и понудио цену од 
596.000 евра. Но, изненада су настали не-
споразуми и неразумевање од стране ло-

калне власти у Аранђеловцу и тај посао 
је, нажалост, пропао – истиче Симоновић.

За разлику од Аранђеловчана, у сусед-
ној Тополи дочекали су с радошћу новог 
инвеститора који је 2013. године, уз по-
моћ страног инвеститора, основао исто-
имену фирму МАВ. 

Наш саговорник тврди да је његова 
фабрика једина у Србији са производним 
програмом израде мерних и навигацио-
них инструмената и опреме. То су: термо-
метри, термоманометри, пресостати, ма-
нометри, лимитатори, регулатори и други 
производи најмодерније технологије, који 
се користе у индустрији, кућним апарати-
ма и уређајима – објашњава Симоновић.

Из тополске фабрике производи се 
пласирају познатим купцима у Немачкој, 
Италији и Аустрији, а уграђују се и у ау-
томобиле крагујевачког Фијата.

– У свему испуњавамо строге европске 
стандарде и сертификате, па су наши про-
изводи веома тражени. То смо постигли 
пре свега квалитетом производа, драгоце-
ним искуством вишегодишњег рада у овој 
бранши. Поносан сам што, и поред потеш-
коћа, израђујемо најквалитетније атести-
ране производе, уз брзу испоруку и повољ-
не цене – са задовољством вели Симоновић.

Помињете потешкоће у раду. С којим 
се проблемима свакодневно суочавате?

– Пре свега мислим на потешкоће у 
транспорту производа из фабрике у Топо-
ли до купаца у земљама Европске уније. У 
последње време камиони с робом дуго че-
кају на граничним међама, које су биле чак 

и блокиране. Сваки застој у испоруци робе 
нас скупо кошта. Недавно су цариници из 
Мађарске при контроли робе на граници 
из камиона отварали кутије са осетљивим 
мерним инструментима и том приликом 
их оштетили! Наравно, штету смо морали 
ми да платимо. То убудуће не би смело да 
се догађа. Да споменем и да индустријска 
зона у Тополи још увек нема воду и гас, па 
смо принуђени да се сналазимо, користећи 
бунарску воду и гас из цистерни, што нам 
повећава трошкове – каже Владан.

У фирми МАВ запослено је осам рад-
ница. Оне у хали површине 1.200 ква-
дратних метара и чистој као „апотека“ ра-
де од 8 до 16 часова, осим суботе и недеље. 
У лепо уређеној кухињи саме припремају 
ручак. Сваког десетог у месецу редовно 
примају солидне плате.

– Све запослене раднице труде се да 
радне задатке што успешније изврша-
вају. Поштују строгу радну дисципли-
ну, јер само тако фирма може успешно да 
функционише. Приватне фабрике обич-
но раде суботом и недељом, што код нас 
није случај. Годишње одморе могу корис-
тити од 31. 12. до 13. 1. и од 31. 7. до 24. 8. У 
свакој прилици заједнички решавамо све 
њихове молбе на обострану корист, како 
би процес производње ефикасно текао – 
закључује млади и агилни предузетник 
Владан Симоновић.

Бора Његован 

Нова запошљавања

Фирма МАВ успешно послује са ино-
страним познатим купцима. У магацини-
ма нема залиха робе. Велика производна 
хала пружа изванредне могућности за от-
варање нових радних места.

– У наредном периоду планирам про-
ширење асортимана производа, што ће 
омогућити да стални посао добије још 
20 радница. За њих ћемо организовати 
потребну обуку, како би што пре крену-
ле у производни процес – истиче Владан 
Симоновић. 

Мерни инструменти – део производног асортимана МАВ-аПаковање осетљивих уређаја

Владан Симоновић



ОГЛАС



 40 Репортажа

„УРБАН РИДС” У ВЕЛИКИМ КЊИЖАРСКИМ ЛАНЦИМА СРБИЈЕ

У фокусу млади читаоци
Јасмина Марковић Каровић напустила стереотипе и креативно визуелним ефектима привукла младе 
да читају светске бестселере. Важно је да се од младих обликују зрели читаоци који умеју да размишљају. 
„Саветник за младе“, јединствено издање „Урбан Ридса”

Само јаки, одлучни и зрели за велике 
одлуке упуштају се у бизнис каква је при-
ватна издавачка делатност. Јер, то је да-
нас једна од најнесигурнијих области по-
словања и најмање предодређених за бр-
зи успех. Посебно се на то не би одлучили 
они који су иза себе имали добро плаћен и 
успешан десетогодишњи рад у маркетин-
гу велике компаније.

Ипак, Јасмина Марковић Каровић, са 
дипломом Филолошког факултета у Бео-
граду, на одсеку за арапски језик и књи-
жевност (говори турски и шпански језик) 
сматрала је да је довољно зрела за проме-
ну професије и одлучила да из сигурног 
посла крене у сопствени бизнис.

– Мој пример је готово школски. После 
низа година које сам провела у маркетингу 
радећи највеће домаће и иностране брен-
дове на тржишту, у мени се јавила жеља 
да створим сопствени бренд, да покренем 
нешто од нуле и пођем ризичнијим путем.

– Последње о чему сам размишљала јесте 
то колико је та индустрија исплатива и ко-
лико брзо у њој можете да се развијате. Ни-
ко не може своје склоности и љубав на си-
лу да усмерава према нечему што, наводно, 
доноси новац. Уверена сам да у свакој ин-
дустрији у којој се проверавате можете да 
остварите успех, и то само уколико су вам 
осмишљени кораци и имате подршку око-
лине. Страст према послу и здраву дозу ра-
дохоличарског вируса да и не помињем, јер 
су они предуслов и за минималне резул-
тате а да не говоримо о оним крупнијим.

Тако говори Јасмина Марковић Ка-
ровић за Економетар, не кријући задо-
вољство да је однедавно и лауреат „Цвет 
успеха за жену змаја” за самозапошља-
вање, награде коју додељује Удружење 
пословних жена Србије.

Феномен издавачке куће „Урбан Ридс“ 
(Urban Reads) регистроване 2013. године, 
јесте у томе што је релативно брзо досегла 
изузетан успех у штампању и продаји књи-
га, углавном за младе, и освојила тржиште. 
Власница фирме и за то има објашњење:

– Као и свака успешно реализована 
идеја, и моја је пронашла пут до крајњег 
конзумента, у чему су ми помагали даро-
вити и вредни људи. Иако је прва књи-

га коју смо издали, „Дивергенти”, поста-
ла нашироко позната, захваљујући исто-
именом холивудском блокбастеру који је 
недуго после објављивања и филмски об-
рађен, све док нисмо објавили „Криве су 
звезде” Џона Грина, нисмо могли да изађе-
мо из сенке великих издавача. То што смо 
постали српски издавач Џона Грина, отво-
рило нам је пут према сталним читаоци-
ма и олакшало препознавање код страних 
агената који су до тада оклевали у понуди 
великих наслова једном малом, младом и 
непознатом издавачу – каже Јасмина.

Наша саговорница даље објашњава ка-
ко је „Урбан Ридс” успео тако брзо да ос-
воји наше читалачко тржиште. Као обо-
жаватељка Џона Грина била је одушевље-
на како је овај писац успео скоро непри-
метно да приволи младе да читају и то 
осмишљено, мудро обрађујући теме које 
су њима занимљиве, провлачећи успут и 
неке значајне културолошке и научне фе-

Подршка родитеља и супруга

– Било би некоректно да кажем како је 
успех проистекао само захваљујући тру-
ду, знању и подршци најближих. Много 
тога се подударило и наметнуло у реали-
зовању моје идеје. Моји родитељи су баш 
у том тренутку одлазили у пензију. Отац 
је организовао магацин који је сам водио, 
мајка ми је помогла у логистичком органи-
зовању првог сајма књига и чувању детета. 
На старту ми је несебично помогла и моја 
другарица и колегиница Јелена Ђорђе-
вић Кнежевић, која се сада углавном бави 
превођењем и ПР. Мој кум, дизајнер Иван 
Аранђеловић, из Студија „Иван Аран” је 
без било каквих упутстава креирао визу-
елни идентитет фирме и наставио да оду-
шевљава читаоце, али и саме ауторе пре-
познатљивим дизајном наших насловни-
ца – каже Јасмина. 

Јасмина Марковић Каровић
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номене који младе можда никад не би ин-
тересовали. Каже и то да је овај писац нај-
више помогао њиховој издавачкој кући да 
оствари присан однос са читаоцима. Оку-
пио их је око заједничког уживања и под-
стакао да осмисле слоган „читање је ql”. 

– Наш мудро осмишљени визуелни иден-
титет се око тога и врти. Наслови су прила-
гођени интересовању савременог и инфо-
рмисаног тинејџера који се не стиди уколи-
ко га сматрају другачијим и за кога штребер 
и „гик” имају изузетно позитивну конота-
цију. Теме које наша савремена проза об-
рађује су теже него што се то може наслу-
тити из наслова. Све је то утицало да се од-
лучимо да објавимо „Саветник за младе“. 

Очигледно је да овај издавач има до-
бро осмишљену идеју да утиче на васпи-
тање и образовање младих што је реткост 
у овој делатности. 

– Настојимо да будемо нека врста ос-
лонца и пријатеља свим младим људима 
који читају наша дела. Засад то функцио-
нише врло добро, што отвара наду да ће 
се и у будућности све ово развијати у ко-
рист младих и, разумљиво, утицати ус-
пешно и стимулативно на наш посао – ка-
же у разговору госпођа Јасмина, нагла-
шавајући изузетан значај комуникације 
са читаоцима на најразличитије начине, 
укључујући и Сајам књига у Београду на 
коме су два пута учествовали.

– У овом послу је битно креативно 
се позиционирати, имати иновативни 
наступ, енергију (многим издавачима она 
недостаје) и разумљиво одабрати најтра-
женије бестселере са светских листа. На 
тај начин се осваја тржиште – уверава на-
ша саговорница.

Она подсећа да су и први и други Сајам 
књига у Београду били чиста емоција, ка-
ко за њих, тако и за читаоце, њихове ро-
дитеље, наставнике и библиотекаре. 

Захваљујући изузетном коришћењу 
друштвених мрежа за комуникацију, 

„Урбан Ридс” данас препознају читаоци, 
па им се догађа да им купци прилазе и 
грле их као да су им најрођенији. Јасмину 
Каровић то не чуди имајући у виду у којој 
мери су укључени у избор литературе која 
је адекватна њиховом адолесцентном пе-
риоду. Добро је познато колико тај период 
може да буде тежак и компликован.

Како је „Урбан Ридс” постао један од 
најпродаванијих издавача, и то у вели-
ким књижарским ланцима, занимљиво 
је још једно запажање наше саговорнице.

– Један од првих коментара из наше 
бранше, кад смо се појавили на тржишту, 
био је да млади нису заинтересовани за чи-
тање и да смо ми изгубили време и новац. 

Доказали смо да кад се утврди циљна гру-
па читалаца, отварају се неисцрпне могућ-
ности. Наш посебни циљ био је учинити 
да читање постане привлачно, обележити 
оне који читају као напредне, урбане, кул. 

Јасмина Марковић Каровић не спори 
да су је критиковали због назива фирме на 
енглеском, али и због објављивања књиге 
„Different is ok”, са геј протагонистом. Зар је 
могуће, пита се она, да се у нашој средини 
не схвата да је савремени тинејџер упознат 
са свиме што се догађа на глобалном пла-
ну, да је знање енглеског језика практично 
равно знању нашег језика, и да је том мла-
дом човеку лакше да се идентификује са 
нечим што се у свету сматра привлачним. 

– То не значи да свој језик и културу 
стављамо у запећак. Напротив, настоји-
мо (преводилац и лектор Сташа Мијић) 

да буде што мање страних речи у прево-
дима. Где год је могуће провучемо по не-
ки архаизам који је на рубу заборава. Ин-
систирамо да се преводи читају више од 
оригинала како бисмо спојили локално и 
глобално на најбољи начин. То је сушти-
на наше издавачке филозофије. Ми нема-
мо табу теме. Настојимо да младог чита-
оца који уме да размишља обликујемо у 
одраслог, зрелог читаоца, који зна да ми-
сли. Овај став неће се мењати док се ја на-
лазим на кормилу „Урбан Ридса” – рекла 
је Јасмина у разговору за Економетар.

Олга Васиљевић

Саветник даје праве одговоре

„Урбан Ридс” се одважио и направио 
књигу „Саветник за младе“. Свесрдну по-
моћ амбициозној и креативној власници 
пружио је психотерапеут др Војислав Ћур-
чић, који је реализовао овај занимљив и 
деликатан пројекат. 

– У Саветнику др Ћурчић одговара струч-
но на најчешћа питања која муче младе ши-
ром наше земље: како изградити самопо-
уздање, како се изборити са осудом околи-
не, како се суочити са губитком родитеља 
или вољене особе, како прихватити себе 
у случају откривања склоности према ис-
том полу. И то је разлог за констатацију да 
наша мисија није ограничена само на изда-
ваштво. Трудимо се заправо да будемо не-
ка врста ослонца и пријатеља свим младим 
људима који читају наша издања. Засад, тај 
процес тече беспрекорно – каже Јасмина. 

Одржан предузетнички 
сајам у Нишу

Око 200 предузетничких иницијати-
ва изложено је, у уторак 24. новембра, 
у Нишу на предузетничком сајму, који 
су организовали Српска асоцијација 
менаџера (САМ), ДНА комуникејшнс и 
Америчка агенција за међународни раз-
вој (УСАИД) у оквиру пројекта „Шанса 
за нови почетак“.

Предузетнички сајам у Нишу први 
је у низу сајмова који ће се организова-
ти широм Србије у наредних шест ме-
сеци, а до краја ове године биће орга-
низована још два, у Крушевцу и Субо-
тици. Посетиоци сајма су имали прили-
ке да се информишу о предузетничким 
иницијативама, које су осмишљене на 
основу вишемесечног истраживања и у 
складу са специфичностима и потреба-
ма сваког региона у Србији, а разврста-

не су по висини инвестиције, као и по 
делатностима. Сви учесници предузет-
ничког сајма добили су бесплатне саве-
те о томе шта је све потребно за покре-
тање бизниса, како могу да смање ри-
зик, колика су неопходна почетна сред-
ства и како да анализирају тржиште.

„Надамо се да ће ови сајмови преду-
зетништва пружити мотивацију и ин-
спирацију људима који су недавно оста-
ли без посла и помоћи им да препознају 
прилике да покрену сопствени бизнис. 
Ми смо назвали овај пројекат ‘Шанса за 
нови почетак’ јер верујемо да процес ре-
структурисања не мора представљати 
крај њихових каријера, већ шансу за но-
ви почетак”, рекла је Лаура Павловић, 
директорка канцеларије за демократ-
ски и економски развој УСАИД Србија.

„Шанса за нови почетак“ је пројекат 
који спроводи САМ са агенцијом ДНА 
комуникејшнс и уз финансијску помоћ 
УСАИД и траје 18 месеци. 
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НАМИРНИЦЕ ПРОИЗВЕДЕНЕ У ГАЗДИНСТВИМА ПОЉОПРИВРЕДНИКА 
ДОБИЋЕ УСКОРО И ЗВАНИЧНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРОДАЈУ

Од њиве до трпезе –  
преко правилника води пут
Савез аграрних произвођача Војводине је један од иницијатора да мали пољопривредни произвођачи 
добију званичне потврде за продају својих производа. Министарство пољопривреде Србије је то 
прихватило, па би ускоро требало да се усвоје два правилника: за мале произвођаче хране биљног 
порекла и за намирнице животињског порекла

Малим пољопривредним газдинстви-
ма теже је да опстану на тржишту него ве-
ликим. Оно што они произведу и продају 
од примарних пољопривредних произво-
да, тешко да је довољно за преживљавање. 
Код нас је, нажалост, производња малих 
пољопривредних газдинстава изгубље-
на у прописима. Односно, све зависи од 
добре воље инспектора – тржишног, са-
нитарног или ветеринарског – да ли ће 
дозволити продају или ће казнити про-
давца. За разлику од таквих наших ис-
кустава, мали произвођачи из земаља Ев-
ропске уније продају своје пољопривред-
не производе на основу прописа који су 
усаглашени до детаља.

Да и наши пољопривредници добију 
пасош за продају убудуће побринули 
су се добрим делом они сами. Савез аг-
рарних произвођача Војводине био је је-
дан од иницијатора да се ова материја 
регулише. Идеја је наишла на разуме-
вање у Министарству пољопривреде 
Србије, па би ускоро требало да се ус-
воје и два правилника. Један се одно-
си на мале произвођаче хране биљног 

порекла а други на намирнице живо-
тињског порекла.

О томе шта и коју ће материју регули-
сати правилник, Миклош Нађ, председ-
ник Савеза аграрних удружења Војводи-
не, које обухвата 37 удружења пољопри-
вредника из Бачке и Баната, са седиштем 
у Сенти, каже за Економетар:

– У Србији у свим крајевима доминира 
мали посед, а просек парцеле по газдин-
ству је 4,5 хектара. Од тако малих повр-
шина породица не може да преживи или 
може врло скромно да живи, било да су ту 
житарице, поврће или нешто треће. Али, 
приход могу знатно да побољшају ако на-
праве и продају готове производе. Умес-
то пшенице може се продати интегрално 
брашно, уместо паприке – ајвар, а умес-
то свиње – сланина или домаћи кулен, 
кобасице. Сви знамо да има много град-
ских породица које сваке године иду на 
село код свог домаћинства по зимницу, па 
зашто да то не буде регулисано и усклађе-
но са нашим прописима. Правилник пре-
цизно прописује ко може да се бави овом 
производњом, под којим условима и где 

да је пласира. Предвиђене су и количи-
не које могу да се понуде тржишту. Газ-
динство, наравно, мора бити регистро-
вано. А ове новине нису сви дочекали са 
одобравањем.

Нађ наглашава да је очекивао да га 
друга удружења привредника подрже, 
међутим, није баш ишло лако.

– Највише неразумевања имали смо од 
стране представника привредних комора. 
Они су сматрали да ће се тако храна ло-
шег квалитета наћи на тржишту. Тај аргу-
мент никако не стоји јер су код нас неква-
литетну, па и опасну робу, пласирали ма-
хом велики произвођачи. Јасно је да мали 
произвођачи не могу да испуне све усло-
ве Хасап стандарда као велики. Рецимо, 
да запосле технолога, што је само један од 
услова. Међутим, заборавља се да је ма-
лим произвођачима много више стало да 
сачувају сваку муштерију. А и грешке се 
ту скупо плаћају. Продаја се одвија очи у 
очи и када купац није задовољан он ви-
ше неће доћи да пазари. Због тога су про-
извођачи много пажљивији, чак и више 
него сертификовани велики погони. За-

Специјалитети са сеоских газдинстава ускоро добијају „пасош“ за тржиште
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то често истичем да се код нас, као и у це-
лом свету, велики произвођачи баве про-
изводњом профита а мали више воде ра-
чуна о жељама и потребама купаца него 
велики – каже наш саговорник.

Правилник који су они предложили 
предвиђа да се тачно одреде количине и 
купци који могу да купују храну од ових 
произвођача. Они би своје производе мог-
ли да продају купцу у свом домаћинству, 
на пијацама, сајмовима и на туристичким 
и пољопривредним манифестацијама, у 
радњама и ресторанима. Предвиђене су 
и количине које смеју да пласирају. Тако 
би се спречиле злоупотребе, да се дозволе 
малих регистрованих произвођача кори-
сте за пласман шверцоване и непровере-
не робе. Остаје да се види како ће правил-
ник коначно изгледати. Нађ наглашава да 
просторије у којима се ова храна произво-
ди могу бити у саставу стамбеног објекта 
домаћинства али одвојене од дела у коме 
породица живи. Односно, неће моћи да се 
производи роба за продају у кухињи. Ма-
ли произвођач мора да има на газдинству 
малопродајни простор за директну про-
дају хране. Просторије у којима се храна 
припрема не могу се користити за приват-
не потребе домаћинства. 

Србија иде ка чланству у Европској 
унији па се поставља питање да ли се та-
мо могу продавати резанци сечени на да-
сци. О искуствима у Унији Нађ каже:

– Та материја је остављена свакој земљи 
да је сама регулише сходно обичајима и 
потребама. Домаћа производња нуди се 
купцима и у Аустрији, Немачкој, Мађар-
ској и другим земљама. Многе од земаља 
ЕУ које су касније стекле чланство, иско-
ристиле су новац из заједничких фондова 
за унапређење ове производње, односно 
помоћ малим газдинствима. Мађарска 
искуства су за нас драгоцена јер су навике 
и пољопривредника и потрошача сличне 
као у Србији. Тамошњи пољопривредни-
ци су искористили средства фондова ЕУ 
и успели да храну из кућне радиности 
повежу са руралним туризмом. Када ту-
ристичка група посети сеоски крај, онда 
је обавезан део аранжмана ручак или ве-
чера у сеоској етно кући. Ту се плаћа 10-
20 евра за оброк, а током ручка или ве-
чере гостима се тањири пуне домаћим 
производима. После могу у етно радњи 
да купе намирнице које су им се најви-
ше свиделе. У Немачкој, рецимо, на пија-
ци су постављени аутомати за млеко где 
мали произвођачи нуде свежу робу. Ку-
пци долазе са флашама или кантицама и 
свако наточи колико жели да купи. Вла-
сник се брине да је аутомат увек пун и да 

све буде чисто. Француска је далеко али је 
земља са дугом пољопривредном тради-
цијом. Они су део новца из средстава ЕУ 
искористили за побољшање инфраструк-
туре у селима. То свакако олакшава про-
дају и купцима и продавцима, а доприно-
си и развоју целога краја – наглашава Нађ.

Ове будуће новине представљене су 
пољопривредницима на скуповима, у окви-
ру тема за повећање конкурентности малих 
газдинстава. Било је много питања и инте-
ресовања, наводи Миклош Нађ и подсећа 
да треба још дефинисати како ће се плаћати 
порез на ове производе. Пошто имамо узор 
у ЕУ не би требало да буде проблема.

Нађ наглашава да ће цео пројекат би-
ти још успешнији ако се укључе и ло-
калне самоуправе. Простор на пијаца-
ма мора да се осавремени. Неопходни су 
расхладни уређаји како би кварљивије 
намирнице стигле до купаца исправне. 
Такви пројекти се такође могу уклопити у 
средства фондова ЕУ. Исто важи и за ста-
ре сеоске домове културе који се могу ис-
тим средствима обновити да постану ет-
но куће и продавнице локалних специја-
литета. Посла има и већ је направљено 
неколико правих корака у добром правцу.

Новине чија се примена у Србији оче-
кује најкасније у 2016. нису крај за државу 
и Министарство пољопривреде. Напро-
тив, после добрих темеља могу настави-
ти да зидају повољан амбијент.

Нађ подсећа да у Мађарској мали произ-
вођачи намирница чија је база на сеоским 
газдинствима имају првенство код снабде-
вања локалних школских кухиња. Ученици 
тако добијају здраву и свежу храну. То је боље 
решење него досадашња пракса у Србији да 
се на тендеру изабере најјефтинији понуђач.

Д. Вујошевић

Шта се предвиђа  
у нацрту правилника

Сада се у нацрту правилника предлаже 
да мала газдинства могу да пласирају млин-
ско-пекарске производе као што су тесте-
нине, брашно, резанци. Количине су плани-
ране на 500 килограма недељно, односно 
7.000 годишње. За производе од воћа то 
је 150 и 5.000 килограма, а толико је пред-
виђено и за поврће. За хладно цеђена уља 
утврђене су количине од 150 и 5.000 литара. 

Када су у питању свеже месо и друге 
намирнице животињског порекла, газ-
динствима је одобрено да недељно про-
дају месо од два говеда или 24 комада го-
дишње. За свиње то је пет и 60, а код пи-
лића 50 и 2.500 комада. За јаја 500 кома-
да недељно и 10.000 комада годишње. За 
месне прерађевине је 70 килограма не-
дељно дозвољена количина, односно 
2.600 на годишњем нивоу. За кајмак, сир, 
павлаку је 100 килограма недељно или 
5.200 килограма годишње. Предвиђени су 
и сви други производи: дивљач, кунићи, 
друге врсте перади и прерађевина итд. 

Миклош Нађ
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жишта капитала нису расположиви или 
нису довољно искоришћени у домаћем 
окружењу. 

Како је саопштила Београдска берза, 
најзначајнији закључци који су донети 
током конференције „Upgrade in Belgrade 
2015.“ су следећи:
•	 Иако постоје извесни помаци на ма-

кроекономском плану пред Србијом 
су још увек бројне неопходне ре-
форме, пре свега у домену фискал-
не политике и смањивања буџетског 
дефицита

•	 Глобални и регионални економски и 
политички фактори не доприносе по-
зитивним токовима на макроеконом-
ском нивоу

•	 Кључни резултати Владе Републике 
Србије, у првој години мандата, ост-
варени су на регулаторном плану

•	 Фискална консолидација није сама по 
себи реформско питање, али је нужна 
претпоставка за спровођење суштин-
ских реформи

•	 Структурне реформе су тешке, носе 
са собом високу политичку цену, не 
дају бенефите у кратком року, али без 
њих није могуће изградити ефикасну 
и конкурентну привреду

•	 Планирани буџет наредне, 2016. го-
дине, може преломно утицати на 
унапређење опште инвестиционе кли-
ме и економског напретка у Србији

•	 Нова европска регулатива у погле-
ду пост-трговачких активности ће 

Нове могућности које су се појавиле 
на српском берзанском тржишту током 
2015. године су прве муниципалне обвез-
нице листиране на Берзи и нове инвес-
тиционе алтернативе на Прајм листингу 
Београдске берзе, где су укључене 64 еми-
сије обвезница Републике Србије, рекао 
је Синиша Крнета, директор Београдске 
берзе, на отварању 14. Међународне кон-
ференције Београдске берзе „Upgrade in 
Belgrade 2015.“, 19. новембра у Београду. 
Крнета је подсетио да је за 64. емисију об-
везница РС трговање продужено са 3,5 
на пет сати, у настојању да се изађе у су-
срет потребама инвеститора. „Зато циљ 
свих циљева домаћег тржишта капита-
ла представља први ИПО, као весник се-
рије будућих ИПО-ова“ рекао је Сини-
ша Крнета.

Конференција „Upgrade in Belgrade 
2015.“ окупила је око 300 учесника из 
земље и иностранства, који су се кроз 
активну дискусију осврнули на актуел-

не макроекономске токове у земљи и њи-
хов могући утицај на рад Берзе. Међутим, 
у Србији још увек није успостављена ве-
за између развоја тржишта капитала и 
покретања привреде, а ни други алати тр-

ОДРЖАНА 14. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕОГРАДСКЕ БЕРЗЕ 

Без подршке државе нема 
развоја тржишта капитала 

На потезу држава

Специјални гост Ханес Такач, директор одељења ЕБРД-а за раз-
вој тржишта капитала у локалној валути, одржао је предавање на 
тему: Покретање српског тржишта акција. Према његовој оцени, 
без подршке државе није могуће покренути тржиште капитала. На-
име, најбољи покретач је котирање државних предузећа на бер-

зи и прикупљање капита-
ла кроз иницијалну пону-
ду акција (ИПО) за држав-
на предузећа. Услов је да 
тај поступак буде транспа-
рентан и да се поштују сви 
стандарди важни за про-
цес реализације ИПО. То 
је до сада у многим земља-
ма утицало на покретање 
раста тржишта капитала, 
а са друге стране, у компа-
нијама је побољшано кор-
поративно управљање, 
повећана ликвидност и 
шанса за привлачење ин-
ституционалних инвести-
тора, навео је Такач. 

Успех Варшавске берзе

О искуству Пољске у изградњи тржишта капитала говорио 
је директор берзе у тој држави, Јуриј Куктанич. Он је навео им-
пресивне резултате развоја Пољске берзе за који је заслужна и 
приватизација и држава. Наиме, ваучерска приватизација је у 
тој земљи још осамдесетих година довела на берзу много малих 
инвеститора а држава је 
кроз ИПО такође привук-
ла многе улагаче да купују 
вредносне хартије. Дирек-
тор Куктанич оцењује да је 
берза у Варшави прерас-
ла у највећу берзу у цен-
тралној и источној Евро-
пи, по свим параметрима. 
Захваљујући добром раз-
воју ове берзе, страни ин-
веститори тренутно учес-
твују са 49 одсто, на берзи 
се котирају 53 стране ком-
паније а њихово учешће у 
капитализацији берзе из-
носи чак 150 милијарди 
евра.

У Србији још није успостављена веза између развоја тржишта 
капитала и покретања привреде, а ни други алати тржишта 
капитала нису довољно искоришћени. Утолико је важније да се 
држава укључи својим вредносним папирима 

Јуриј Куктанич

Синиша Крнета

Ханес Такач



45Консалтинг

значајно променити постојеће про-
цедуре које се односе на клиринг и 
салдирање

•	 Значај функције ЦЦП – 
(CentralCounterParty) у будућим про-
цесима клиринга значајно умањује 
ризик учесника у трансакцијама

•	 Нова регулаторна решења намећу 
промену пословних концепата, ка-
ко централних регистара, тако и са-
мих чланова у процесима клиринга и 
салдирања

•	 Повећава се значај инвестиција и но-
вих технолошких решења у свим фа-
зама након трговања

•	 Почетак рада домаће берзе електри-
чне енергије SEEPEX повећаће отво-
реност домаћег тржишта и оснажити 
могућности регионалне сарадње 

•	 SEEPEX ће омогућити транспарентне, 
ефикасне и сигурне услове трговања 
са процедурама усклађеним са нај-
бољом праксом у овој области.
У оквиру конференције Берзе одржа-

на је и Пета регионална инвеститорска 
конференција, у оквиру које су се пред-
ставници инвестиционих друштава која 
управљају имовином од преко 100 ми-
лијарди евра на више од 110 индивиду-
алних Б2Б састанака директно сусрели 
са менаџментом најквалитетнијих ак-
ционарских друштава у региону и дис-
кутовали о могућности улагања у акције 
ових компанија. Акционарска друштва 
из Србије која су учествовала на ово-
годишњој Инвеститорској конферен-
цији изазвала су значајно интересовање 
страних инвеститора, а конференцији су 
присуствовали водећи менаџери Аеро-
дрома Никола Тесла, АИК банке, Енер-
гопројект холдинга, Нафтне индустрије 
Србије, Комерцијалне банке, као и ком-
панија Јединство из Севојна и Металац 
из Горњег Милановца. 

Р. Н.

Награђени

Регионална награда за најбоље одно-
се са инвеститорима у претходној години 

„Златна плакета” Београдске берзе, ове го-
дине додељена је Нафтној индустрији Ср-
бије, која је испунила највише стандарде 
извештавања јавности као и целокупног 
корпоративног управљања. 

Први пут додељене су и сребрне пла-
кете, које су ове године добиле компаније 
Заваровалница Триглав, д.д., Љубљана и 
Хрватски Телеком д.д. из Загреба.

РАТКА ЈУРКОВИЋ, ДИРЕКТОРКА И ОСНИВАЧ 
КОНСУЛТАНТСКЕ КУЋЕ „СВАН КОНСАЛТИНГ“ 

Створите своју 
„оазу позитиве“

Људи су пре кризе имали више ентузијазма за тржиште и за промене, кредити 
су били доступни, постојао је оптимизам. Тога има све мање а треба радити...

У организацији Регионалног центра за 
развој предузетничких компетенција за 
земље југоисточне Европе (СЕЦЕЛ) чије 
је седиште у Загребу, у Републици Хр-
ватској, недавно је одржана међународна 
конференција „Жене у предузетништву: 
Одговор југоисточне Европе“ (Опатија 
од 13. до 15 октобра). Консултанткиња на 
овом пројекту и главни аутор докумен-
тарног филма у којем се представило око 
тридесетак предузетница региона, била 
је Ратка Јурковић, директорка и оснивач 
консултантске куће „Сван консалтинг“ 
за бизнис едукацију. Ратка Јурковић се 
крајем деведесетих и почетком двехиља-
дитих година школовала у скандинав-
ским земљама а потом је у Хрватској ос-
новала хрватско-норвешку кооперацију 
консалтинга чиме је, како каже, донела 
скандинавски приступ – мало друштве-
нији од англосаксонског. 

У разговору за Економетар, који смо 
водили у Опатији у време одржавања по-
менуте међународне конференције, Ратка 
Јурковић напомиње да се консалтингом у 
Хрватској бави од 2007. године и да су та-
да људи били жељни знања о лидерству, 
о менаџменту који је био веома попула-
ран, о успеху. „А онда је дошла економ-
ска криза и рецесија и сада се тражи мо-
тивацијски консалтинг, односно знања о 
томе како да се људи покрену. Сада је ва-
жно да људима објасните како да остану у 
бизнису и да створе „оазу позитиве”. Љу-
ди су пре кризе имали више ентузијазма 
за тржиште и за промене, кредити су би-
ли доступни, постојао је оптимизам. Ла-
ко је бити лидер кад је све добро и лепо. У 
кризи је, међутим, почело резање трош-
кова и „застајкивање“. А баш тада људе 
треба покренути и објаснити им да мо-
рају да схвате да има смисла радити“, ка-
же Ратка Јурковић.

На наше питање о томе која врста тре-
нинга је најпопуларнија у Хрватској Јур-
ковићева каже да су људи до сада схва-
тили шта је предузетништво, али знање 
је и даље потребно. „Долази нова генера-

ција која жели да уђе у предузетништво 
и жељна је знања. А за велике компаније 
је карактеристично да расте ИТ сектор, 
па су због тога потребни тренинзи из ор-
ганизацијске структуре, развоја, упра-
вљања људским потенцијалима. Вели-
ке компаније су направиле своје тренере 
јер су им стално потребни тренинзи па је 
боље да се то ради „ин хаус”. У том сми-
слу, у многим компанијама је реструк-
турисање одлично урађено“, каже наша 
саговорница.

У наредном периоду компанијама ће 
бити неопходни тренинзи из области 
стратешког размишљања, сматра Рат-
ка Јурковић, јер је план једно а реали-
зација друго. „Врло брзо се мењају ус-
лови пословања и утолико ће бити ва-
жно како стратешки размишљати. Ком-
паније ће морати да стварају лидере са 
интегритетом који су спремни за тимски 
рад. Унутар компаније треба развијати 
вештине, то је мој став, али је понекад 
веома важно да неко са дистанце дође и 
каже како он види ствари. Зато је нај-
боља комбинација када се ангажују ин-
терни и екстерни експерти“, наглашава 
Ратка Јурковић.

Р. Николић 

Ратка Јурковић
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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 (7)

Стварање бренда 
малог предузећа

Када иза бренда стоје ограничена ма-
теријална средства, тада су усмереност и 
доследност маркетиншких програма од 
кључне важности. Елементи бренда тре-
ба да буду памтљиви и смишљени са што 
више креативног потенцијала

Малим предузећима је стварање бренда 
изазов, јер та предузећа имају ограничена 
средства и буџете. Без обзира на то, постоје 
бројне приче о успеху предузетника који 
су изградили своје производе готово ни из 
чега, а данас су то посебно важни брендо-
ви. Када иза бренда стоје ограничена ма-
теријална средства, тада су усмереност и 
доследност маркетиншких програма од 
кључне важности. Креативност је такође 
битна као и проналажење нових начина да 
се нове идеје представе потрошачима. 

За мала предузећа је важно да реализују је-
фтино маркетиншко истраживање које им по-
маже у позиционирању бренда. Један од начи-
на је да се уведу пројекти унутар колегијума на 
факултетима и универзитетима, јер се тако мо-
гу ослонити на стручност студената и профе-
сора. Неопходно је да се предузетници скон-
центришу на изградњу једне или две снажне 
марке засноване на једној или две кључне асо-
цијације као тачке различитости. Те асоција-
ције се морају временом јачати кроз све марке-
тиншке програме, укорењене у културу сноу-
бордовања и сурфовања на интернету.

Неопходно је користити и добро ин-
тегрисан скуп елемената бренда. За ма-
ла предузећа важно је повећати допринос 
сваког од главних покретача тржишне вред-
ности бренда до највеће могуће мере. Треба-
ло би осмислити другачији, добро интегри-
сан скуп елемената бренда који повећава 
свест и углед бренда. Елементи бренда тре-
ба да буду памтљиви и смишљени са што је 
могуће више креативног потенцијала. 

Добро осмишљено иновативно пако-
вање производа може заменити промотив-
не кампање јер привлачи пажњу у прода-
вници. Smartfood је представио први про-
извод без икаквог оглашавања захваљујући 
јединственом паковању које је послужило 
као снажан визуелни симбол на ормару у 
хипермаркету и обимном програму дегу-
стирања производа који је охрабривао да 
се производи пробају. Одговарајућа поро-
дична имена, која су честа карактеристика 
малих предузећа, могу осигурати одређен 
степен различитости, али проблем може 
бити памтљивост или тежак изговор. Ако 
су недостаци превелики, потребно је истра-
жити друге елементе бренда. 

Пошто се мала предузећа морају ос-
лањати на усмену рекламу да би се пози-
ционирала, односи са јавношћу, друштве-
не мреже и повољне промоције и спон-
зорства могу бити јефтине алтернативе. 

Стварање вибрантне заједнице бренда 
међу постојећим и потенцијалним купци-
ма може бити исплатив начин појачавања 
лојалности и помоћи да се прошири глас на 
нове купце. Претраживач Mozila Firefox мо-
же се такмичити са Microsoftovim Internet 
Explorerom делимично и због своје предности 
од 10.000 програмера волонтера који раде на 
његовом кодирању отвореног извора. Двана-
ест обожаватеља тог бренда су у пољу овса у 
Орегону, уз помоћ дасака и ужета направи-
ли приказ логотипа величине 2.700 квадрата.

Мала предузећа треба да искористе што 
више секундарних асоцијација у поступку 
стварања бренда. Секундарне асоцијације, 
било које особе, места или ствари са по-
тенцијално значајним асоцијацијама, чес-
то су исплатив, брз начин изградње тр-
жишне вредности бренда, посебно они 
који помажу да се асоцира на квалитет 
и веродостојност. Предузеће Cogent које 

израђује софтвер који омогућава иденти-
фикацију људи путем отиска прста, 12 од-
сто својих прихода и велики део тржиш-
не вредности бренда „извлачи” из чиње-
нице да Министарство државне сигурно-
сти у САД користи његове производе за 
контролу на граничним прелазима САД. 

За разлику од великих брендова, који 
често имају више средстава на распола-
гању, мала предузећа обично немају луксуз 
да себи допусте грешке и морају да осмисле 
и реализују маркетиншке програме далеко 
пажљивије и са прецизнијим плановима.

(Наставиће се) 

Паметни маркетинг 

Darius Bickoff представио је 1996. елек-
тролитима обогаћену линију флаширане 
воде коју је назвао паметна вода, након че-
га је две године касније представио и ви-
таминску воду, воду обогаћену различи-
тим укусима, као алтернативу обичној во-
ди. Две године после представио је и воћну 
воду. Паметни маркетинг, којим су у пред-
стављање производа укључени и певачица 
Kelly Clarkson и глумица Jannifer Aniston, по-
могао је у постизању успеха. Мање од десет 
година од покретања, Bickoffovо предузеће 
Energy Brands, продато је Кока-Коли за 4,2 
милијарде долара. Са јединственом форму-
лом и добрим маркетингом, vitaminwater је 
постигао успех на тржишту пића.
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