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   УВОДНИК

СПРЕМНИ ЗА 
НОВЕ ИЗАЗОВЕ

С поштовањем, 
Радољуб Ђурић

директор за развој и инвестиције

Радољуб 
Ђурић
директор 
за развој и 
инвестиције

Куповна моћ становника је ниска и из године у годину 
опада, док је оно што привредници, односно реални 
сектор, а пре свега трговци, осећају на тржишту далеко 
од идиличне слике. Поред тога, присутна је и нелојална 
конкуренција у виду сиве економије. То се рефлектује 
директно на обим продаје, па је тако неопходан 
значајан органски раст који треба да надомести такве 
негативне утицаје. Органски раст подразумева веће 
залагање и труд сваког појединца у компанији како би 
се достигли жељени пословни циљеви. ДИС је до сада, у 
претходним деценијама пословања, показао да не постоје 
непремостиве препреке и успешно их је све савлађивао. 
Наведена ситуација није таква само код ДИС-а. Ми 
интензивно пратимо и пословање наших најближих 
конкурената и мање-више код свих су приметни слични 
трендови. Многи од њих имају и озбиљније изазове.

Компанија ДИС је у 2017. години, упркос релативно лошем 
тржишном амбијенту, успела да увећа своју малопродајну 
мрежу за четири нова објекта. То су објекти у Новим 
Бановцима, Инђији, Гроцкој и Раковици у склопу „Капитол 
Парка". У сарадњи са компанијом МПЦ Пропертис ДИС 
маркет Смедерево се уклопио у „ШОПИ" Центар. Овим 
потезом потрошачи у Смедереву и околини добили су ново 
место окупљања и куповине. Ове године смо довршили 
инвестицију на реконструкцији Дистрибутивног центра 
у централи фирме у Крњеву. Поменутом инвестицијом 
повећали смо складишни простор за 50%, увели нова 
средства интегралног транспорта и побољшали радне 
услове за безбедан рад. Почетком наредне године 
почеће радови на реконструкцији ДИС маркета у Нишу. 
Захваљујући пажљиво пројектованој новој организацији 
простора формираћемо још један локал за издавање 
површине од 850 м2, у оквиру кога ће потрошачима бити 
понуђени атрактивни артикли. 

Као и до сада ДИС ће стварати пријатан амбијент у 
својим маркетима, како за своје раднике тако и за 
своје потрошаче. Планови се пре свега тичу ширења 
малопродајне мреже, односно отварања нових објеката, 
где ће у фокусу бити нешто мањи формати објеката од оних 
које је ДИС до сада отварао. То је из разлога постојања 
жеље да се иде у сусрет купцу. Најинтересантнији су 
ободи Београда, у којима је концентрисан велики број 
становника, а који немају адекватну понуду, бар што се 
тиче квалитетних трговачких објеката. У току су разговори 
са МПЦ Пропертис око сарадње за нове локале у „ШОПИ" 
центрима. Такође се планира долазак до потрошача у 12 
мањих општинских места.

ДИС од свог оснивања 1991. године, потом од почетка 
рада у малопродаји 2006. године има само један циљ - у 
идућој години бити још јачи и ближи потрошачима. Свака 
наредна година је непознаница, али имамо довољно снаге 
и знања да стварамо заједно са потрошачима квалитет за 
будућност. Ослушкујемо најаву о планирању повећања 
пензија и плата у јавном сектору. Свакако је за очекивати 
да се то у значајној мери одрази позитивно на пословање 
наше компаније, у смислу повећања прихода од продаје. 
Друга најава је отварање Лидлових малопродајних 
објеката, с тим што то ипак није извесно, с обзиром на то 
да су већ пар пута померали претходно најављене датуме. 
Очекујемо да отварање Лидлових објеката има утицај на 
општи ниво цена на српском тржишту. Од тога корист могу 
да имају потрошачи, а негативне ефекте могу да трпе пре 
свега они трговци који послују са високим маржама и који 
ће бити принуђени да се прилагођавају таквом новом 
концепту. Ту је ДИС у великој предности, управо из разлога 
досадашње ценовне политике коју је заступао, а то је 
политика ниских маржи.





Почетак њиховог емитовања означио је и старт нове 
корпоративне маркетиншке кампање највећег домаћег 
малопродајног ланца. Спотови су снимани током јесени, 
а примарна идеја је била обраћање ДИС-овим верним 
потрошачима са једне стране, уз уношење комуникативних 
нота које кореспондирају са оним делом аудиторијума 
коме свакодневна куповина у ДИС-у још увек није 
редовна навика. Током претходних година ДИС је своју 
понуду проширио и прилагодио све захтевнијем и 
пробирљивијем укусу различитих категорија купаца. 
Пажљивим ослушкивањем реакција потрошача дошло се 
до информација значајних за развој будуће стратегије 
комуникације. Уз обраћање оном делу публике који се 
поистовећује са традиционалним вредностима, дошло је до 
отварања простора за успостављање ближег контакта са 
млађом популацијом. Након разматрања свих прикупљених 
података креативном тиму је дато зелено светло за 
израду два стилски потпуно различита спота. Један је 
весео и разигран, окренут млађој публици, али је својим 
оптимизмом сасвим пријемчив и генерацији њихових 
родитеља, као и оним још старијим. Други носи одређену 
дозу озбиљности, али такође одише оптимизмом и позивом 
на окупљање око неспорних вредности заједничких  
свим генерацијама.

Вредности нас спајају! Овај слоган је пример како у 
три речи исказати много тога. Већ дуже од четврт века 
компанија ДИС се развија држећи се основних етичких 
принципа дефинисаних постулатом да дата реч мора 
да се поштује. Као домаћа, породична компанија, са на 
делу доказаном посвећеношћу друштвено одговорном 
пословању, ДИС је заузео позитивну позицију у домовима 
бројних породица широм Србије. Често смо током 
разговора са купцима у ДИС маркетима као један од 
главних разлога за долазак у куповину баш ту, уз одличну 
понуду и увек ниске цене, добијали одговор да је то 
домаћа фирма. ДИС је у сваком граду где је отворен 
нови маркет веома брзо постао део локалне заједнице. 
Почев од давања шансе за запослење људима из блиског 
окружења, преко сталне понуде и акција конципираних 
тако да у сваком тренутку пруже купцима највише за њихов 
новац, све до несебичне помоћи и донација појединцима и 
организацијама, ДИС је увек својим делима показивао како 
се понаша добар комшија. 

ДИС ЈЕ У СВАКОМ ГРАДУ ГДЕ ЈЕ ОТВОРЕН НОВИ МАРКЕТ 
ВЕОМА БРЗО ПОСТАО ДЕО ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ. 
ПОЧЕВ ОД ДАВАЊА ШАНСЕ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ ЉУДИМА 
ИЗ БЛИСКОГ ОКРУЖЕЊА, ПРЕКО СТАЛНЕ ПОНУДЕ И 
АКЦИЈА КОНЦИПИРАНИХ ТАКО ДА У СВАКОМ ТРЕНУТКУ 
ПРУЖЕ КУПЦИМА НАЈВИШЕ ЗА ЊИХОВ НОВАЦ, СВЕ 
ДО НЕСЕБИЧНЕ ПОМОЋИ И ДОНАЦИЈА ПОЈЕДИНЦИМА 
И ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ДИС ЈЕ УВЕК СВОЈИМ ДЕЛИМА 
ПОКАЗИВАО КАКО СЕ ПОНАША ДОБАР КОМШИЈА

   ТЕМА БРОЈА

Пише: Редакција Гласника

Крај по много чему изазовне, 
али за ДИС и успешне 
2017. године обележило је 
премијерно емитовање два нова 
корпоративна телевизијска 
спота

УЗ ДИС СЕ ЛЕПШЕ ЖИВИ, 
ЈЕР ВРЕДНОСТИ НАС СПАЈАЈУ!



То је и срж радње спота под слоганом „Вредности нас 
спајају“, чије емитовање је почело трећег новембра и 
одмах је изазвало лавину позитивних коментара. Кроз 
топлу и емотивну причу о дечаку, који самоиницијативно 
креће у акцију и почиње да помаже усамљеној старици 
из комшилука, додирнули смо срца многих гледалаца. 
Бард српске глумачке сцене, велики Танасије Узуновић 
изговорио је текст сугестивно, али не строго, већ гласом 
који би свако од нас лако могао да препозна као део 
сопственог детињства, тамо негде међу успоменама на 
омиљеног деду, или на неког од оних старих мудрих рођака 
који су увек заузимали посебно место за славском трпезом. 
Знате већ, они који говоре тихо али се чим проговоре сви 
остали утишају, због тога што знају да је то што ће чути 
вредно и слушања и памћења. 

„Живимо у земљи у којој је од давнина требало много труда 
да би се опстало. И увек смо успевали. Ослањали смо се 
једни на друге. Онда смо се некако отуђили, као да смо 
заборавили ко смо и чији смо. На срећу, није то нешто што 
не можемо да поправимо. Само треба да погледамо у своје 
срце и да се сетимо онога што одавно знамо. Да кажемо 
благу реч, упутимо осмех, пружимо руку. Да будемо људи 
какви јесмо.

ДИС Вредности нас спајају!

Једноставна прича и вишеслојна порука. У време када, 
да парафразирамо Оскара Вајлда, сви знају цену свему 
а вредност ничему, понекад је потребно да се подсетимо 
шта је у ствари заиста битно. Као и увек деца су та која у 
чистоти своје душе најлакше препознају шта је исконски 
исправно и не либе се да тако и поступе. Много је светлих 

примера солидарности у нашој ближој и даљој историји, 
свако зна бар за понеки. И ова прича је на трагу свих оних 
лепих зимских вечери уз топло породично огњиште,  
када старији млађима преносе основне животне мудрости 
и законе. 

Спот је сниман крајем септембра у Крњеву уз велику и 
несебичну помоћ локалног становништва. Чланови екипе 
су дочекани уз осмех већ од раног јутра. Сценографски 
захвати су укључивали замену ограде, радове на фасади и 
многе друге операције за чију реализацију је био потребан 
синхронизован рад многобројног тима. Помоћ комшија није 
изостала, што се савршено уклопило у тему самог спота. 
Познато је да режисери нису претерано одушевљени када 
у сценарију виде дете као носиоца главне улоге, но овде 
заиста није било разлога за бригу. Главни актер је упркос 
својој младости већ поприлично искусан у послу снимања 
реклама. Стрпљиво и савесно је радио оно што је режија 
од њега захтевала, без икаквих приговора приликом 
понављања одређених сцена. Лепо је видети такав ниво 
професионализма код било кога, а његове године  
само доприносе разлозима за честитке на добро 
обављеном послу. 

Након завршених припрема крајем новембра дошло 
је време за реализацију другог корпоративног спота. 
„Лепше се живи“ је слоган који у краткој форми презентује 
све предности које ДИС доноси потрошачима. Овај спот 
представља искорак у комуникативном смислу у односу 
на досадашњи тон којим се ДИС обраћао својим купцима. 
Акценат је овде првенствено стављен на привлачење 
пажње млађој популацији, младим брачним паровима као 
и свим оним потрошачима који до сада нису препознали 
ДИС као место где могу да задовоље све своје потребе за 
набавком. Током претходних година ДИС-ови тимови су 
предано радили на проширењу асортимана и побољшању 
понуде. Овај процес одвијао се паралелно са опсежном 
акцијом реконструкције постојећих објеката. Новоотворени 
маркети су већ од старта ентеријерски конципирани у 
складу са новом стратегијом развоја. Све ово заједно 
потрошачу пружа сасвим ново искуство куповине, које 
многи пореде са оним што су доживели приликом набавке 
у неком од модерних трговинских ланаца на развијеном 
западном тржишту. ДИС се данас разликује од онога што је 
био пре десетак година, време је да то сви сазнају и да га 
учитају међу своје омиљене локације. 

Сам спот нам приказује јунакињу, младу жену, која са 
лакоћом савладава све изазове које свакодневица пред њу 
поставља. Од устајања, припреме доручка, спремања деце 
за одлазак у школу, до одласка у набавку, она све што ради 
ради уз песму и игру. Свакако да свима одмах постаје јасно 
да она у сваком тренутку, поред своје породице, има још 
један поуздан ослонац. ДИС је тај који у сваком тренутку 
има решење за њене потребе, ДИС је место на коме 
набавља све што је њеној породици неопходно за здрав 
и удобан живот, ДИС чини њен живот лакшим и лепшим. 
Од почетка спота јасно је да је коришћен, у адвертајзингу 
сасвим легитиман и веома делотворан, принцип 

САМ СПОТ НАМ ПРИКАЗУЈЕ ЈУНАКИЊУ, МЛАДУ ЖЕНУ, 
КОЈА СА ЛАКОЋОМ САВЛАДАВА СВЕ ИЗАЗОВЕ КОЈЕ 
СВАКОДНЕВИЦА ПРЕД ЊУ ПОСТАВЉА. ОД УСТАЈАЊА, 
ПРИПРЕМЕ ДОРУЧКА, СПРЕМАЊА ДЕЦЕ ЗА ОДЛАЗАК У 
ШКОЛУ, ДО ОДЛАСКА У НАБАВКУ, ОНА СВЕ ШТО РАДИ 
РАДИ УЗ ПЕСМУ И ИГРУ
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претеривања. Њен стан је обојен у црвено и жуто, њена 
гардероба такође, чак и најситнији детаљи су офарбани 
препознатљивим ДИС-овим нијансама црвене и жуте. Цео 
свет она посматра кроз ту двобојну призму и тако успева да 
односи победу за победом. Она је истински јунак модерног 
доба, жена која успева да се оствари на професионалном 
нивоу а да њена породица не трпи због тога. Она је стуб и 
стожер око кога се све врти, њена енергија је та која свима 
даје сигуран ослонац. Наравно да су љубав, разумевање 
и породица основа на којој се гради њено царство. То нас 
враћа на оне исконске вредности на које је ДИС ставио 
акценат и у првом споту. 

Музичка тема је хит из осамдесетих година прошлог 
века, који је нову популарност стекао пре неколико 
година у обради продуцента познатог под уметничким 
именом Севдах Бејби. Стога је он био логичан избор за 
особу којој ће бити поверена диригентска и аранжерска 
палица. Уз текст написан посебно за ову прилику некако 
сасвим природно дошле су речи рефрена: „Црвено и 
жуто, то су боје две; Ја их много волим, јер су ДИС-ове“. 
Команде из режисерске столице стизале су директно од 
Раше Андрића, реномираног филмског ствараоца, који 
за собом у каријери има и завидан број реализованих 
комерцијалних телевизијских спотова. Снимање се 

одвијало на неколико локација, једној која обухвата део 

кућне, породичне атмосфере ДИС-овим бојама измештене 

у благо надреалну оптимистичну слику, на отвореном 

простору, и у ДИС маркету Борча. Запослени у овом објекту 

већ су навикли на присуство сниматељских екипа, јер ту 

су и раније снимане различите сцене, укључујући и оне 

из телевизијских формата којима је ДИС био покровитељ. 

Снимање спота је активност која чак и уз најбољу припрему 

увек може да донесе одређену количину стреса. На срећу 

искуство одабране екипе у многоме доприноси да се 

чак и потенцијални непредвиђени моменти не развију 

у нежељеном правцу. Последња клапа је пала у касним 

вечерњим или раним јутарњим часовима, зависи како ко 

воли да посматра. Моменат тишине и затим међусобно 

честитање. Екипа је задовољна обављеним послом а 

снимљени материјал одлази право у монтажу.

Најбољи показатељ успеха одређене кампање су реакције 

које она произведе при првом контакту гледалаца са 

спотом. Судећи по томе што деца већ након првог слушања 

почињу да певуше рефрен из веселе рекламе, ДИС је на 

правом путу да стекне нове генерације лојалних купаца. 

Иако различити у смислу наратива, стила и чак слободно 

можемо рећи циљне групе којој се обраћају, оба спота 

преносе јасну заједничку поруку: Уз ДИС се лепше живи, јер 

вредности нас спајају!

МУЗИЧКА ТЕМА ЈЕ ХИТ ИЗ ОСАМДЕСЕТИХ ГОДИНА 
ПРОШЛОГ ВЕКА, КОЈИ ЈЕ НОВУ ПОПУЛАРНОСТ СТЕКАО 
ПРЕ НЕКОЛИКО ГОДИНА У ОБРАДИ ПРОДУЦЕНТА 
ПОЗНАТОГ ПОД УМЕТНИЧКИМ ИМЕНОМ СЕВДАХ БЕЈБИ

   ТЕМА БРОЈА



   ТРГОВИНА

Од сада су и они у прилици да своје свакодневне 
потребе за набавком задовоље у модерном амбијенту, 
уз одличан избор и још боље цене. Заслуга за то 
припада новом ДИС маркету, као и осталим трговинским 
објектима отвореним у склопу новоизграђеног тржног 
центра Капитол Парк Раковица. 

Раковички ДИС је двадесет и шести маркет у низу у 
највећем домаћем малопродајном ланцу, компанији ДИС 
из Крњева. Простире се на 4000 квадратних метара 
продајног простора и ентеријерски је уређен у складу 
са новим концептом унутрашњег изгледа и организације 
ДИС маркета. То подразумева да је потрошаче, уз 
одличан избор артикала по ДИС-овим чувеним ниским 
ценама, дочекао простор организован за њихово 
оптимално кретање кроз маркет. Висина рафова, 
њихов међусобни размак, као и распоред артикала 
прилагођени су потреби за лаком и удобном куповином. 
О осветљењу је посебно вођено рачуна, а сви расхладни 
уређаји и витрине спадају у класу високо енергетски 
ефикасних. Овим је ДИС још једном на делу показао 
своју јасну опредељеност према еколошки орјентисаном 
и друштвено одговорном пословању.

Потрошачи су од раног јутра 19. октобра у великом 
броју пристизали у нови ДИС. Уз бројне промоције 
организоване у складу са добављачима није изостала 
ни, сада већ традиционална у оваквим приликама, 
акција „Гратис куповина за сваког педесетог купца“. 
Раковички ДИС је одлично позициониран тако да је 
од самог старта постао привлачно место за куповину 
не само становницима Раковице, него и житељима 
суседне Чукарице. Према последњем попису ове две 

београдске општине заједно имају више од 280.000 
становника. Сви они су сада у прилици да свакодневно 
уживају у пријатном искуству куповине у ДИС-у. Реакције 
потрошача на лицу места биле су више него позитивне. 

Капитол Парк Раковица је нови тржни центар изграђен 
на месту некадашње фабрике гумених производа 
„Рекорд“.  Заузима површину од 65.000 квадратних 
метара, има 753 паркинг места и заједничка је 
инвестиција британске компаније „Посејдон Груп" и 
белгијске „Митиска РЕИМ" у вредности од 30 милиона 
евра. Ово је трећи малопродајни парк ове компаније 
отворен у Србији. Први је изграђен у Шапцу 2014. 
године, следећи у Сомбору у септембру ове године, а 
како су најавили из компаније „Посејдон Груп" планира 
се и изградња у Лесковцу и на још две локације за које 
ће се сазнати у 2018. години.

У 30 локала у којима су смештени светски познати 
брендови запослено је 400 људи, а најављено је 
запошљавање још 50 људи у другој фази. Поред ДИС-а 
присутни су домаћи и страни модни ланци, продавнице 
кућног ентеријера, модне куће, спортске радње, 
продавнице обуће, дечије робе, електронике и сервиса, 
угоститељски објекти и „Сине Гранд" бископ са шест сала.

Министар унутрашњих послова Небојша Стефановић је 
на отварању рекао да је Раковица била општина која 
је „скрајнута у страну" и да му је драго да је дошло до 
промене јер је у тој општини отворен малопродајни 
парк. Представници фирме „Посејдон Груп“ донирали 
су председнику општине Раковица Владану Коцићу чек 
од 10.000 евра за изградњу дечијег парка у Раковици. 
Истом приликом је председнику џудо клуба „Раковица" 
и најтрофејнијем такмичару тог клуба дониран чек у 
износу од 15.000 евра. Становници Раковице заиста 
имају разлога за радост, желимо им пријатну куповину и 
лепши живот уз нови ДИС.

ОСМЕХ ЈЕ НА СВАКОМ ЛИЦУ, 
СТИГАО ДИС У РАКОВИЦУ

Друга половина октобра донела 
је радост бројним житељима 
београдске општине Раковица

Пише: Редакција Гласника



Посебно се водило рачуна о константном процесу 
едукације запослених, уз нагласак на стални напредак 
сегмента менаџмента, будући да од њихових одлука 
зависи правилно функционисање целокупног тима. Све 
руководеће позиције у компанији заузимају људи који су 
до њих дошли искључиво захваљујући великом залагању 
за успех целог тима, уз непрекидни рад на сопственом 
усавршавању. Свакако да су те позиције одувек биле 
подједнако отворене и за мушкарце и за жене. Оно што 
је за ДИС као компанију карактеристично јесте управо 
објективно вредновање нечијих резултата. Уосталом 
најбољи пример за ово о чему говоримо пружају нам наше 
саговорнице којима препуштамо да укратко представе 
причу о женама у ДИС-у из свог угла. Питања која смо им 
поставили односе се на каријеру, свакодневне изазове, 

стрес са којим се суочавају због обављања важне 
функције, текућу пословну проблематику и очекивања за 
наредни период. Посебно смо их замолили да на крају 
свог излагања упуте неку поруку свим женама које се тек 
спремају да закораче у свет бизниса.

Марија Гарџић, директорка сектора  
за људске ресурсе

Моја каријера се увек кретала узлазном линијом, а 
на самом почетку рада у ДИС-у 2011. године сам била 
ангажована у малопродаји. Прошла сам више позиција у 
оквиру сектора за људске ресурсе, а на челу овог сектора 
сам од 2014. године. Задатак сектора људских ресурса, 
је брига о сваком појединцу у оквиру фирме, о њиховим 
резултатима и способностима, али је то такође и део 
компаније који се бави регрутацијом, запошљавањем 
и обучавањем запослених. Учествујемо у оптимизацији 
процеса у оквиру компаније, бринемо се о мотивацији 
запослених, као и о правилном вредновању рада сваког 
запосленог. Свакодневно активно комуницирам са свим 
деловима компаније, па слободно могу да кажем да је мој 

ДИРЕКТОРКЕ 
ИМАЈУ РЕЧ

Припремила: Редакција Гласника

    ДИС / ДРУШТВО

Компанија ДИС је током више 
од четврт века свог успешног 
пословања увек пуну пажњу 
поклањала људима који раде  
у њој



посао врло специфичан и захтеван, а у исто време јако 
занимљив и леп. Успешна комуникација и сарадња са 
колегама за мене представља велико достигнуће и темељ 
за све даље успехе.

Када говоримо о стресу, борба против стреса је у суштини 
борба са самим собом. Стрес је реакција у нама, ми га 
стварамо нашом перцепцијом догађаја око нас, нашим 
односом према себи, послу и околини. Због тога је 
најефикаснији начин борбе против стреса упознати свој 
темперамент, осећања, своје реакције, своје страхове и 
своју снагу.

Трудим се да квалитетно време проведем са својом 
породицом која има итекако важну заслугу за моје 
успехе, јер би без њихове подршке било тешко постићи 
много ствари.

Протеклу годину ћу памтити по томе што смо у једној 
пословно захтевној години сви уложили велики напор. 
Отварали смо нове маркете, завршили смо просторне и 
организационе промене у дистрибутивном центру, активно 
смо пратили рад свих наших запослених и неколико 
најбољих интерним промоцијама унапредили на више 
позиције.

Велики број активности је био усмерен ка развијању 
одговорности и повећању продуктивности и ефикасности 
сваког посебног сектора као и повезивање тимова и људи, 
па морам да истакнем да сам заиста поносна на своје 
колеге јер из године у годину успевамо да одржимо и 
надограђујемо овај јак, победнички тим.

Очекујем да ће наредна година представљати годину 
учења, новитета и изазова. Задатак ХР сектора је да 
вођењем правилне кадровске политике одговори на 
тржишне изазове. 

Оно што разликује успешне жене од осталих јесу знања 
којима располажу. Без обзира на то којим бизнисом се баве, 
све успешне жене се константно усавршавају и усвајају 
нова знања како би увек биле конкурентне на тржишту и 
корак испред конкуренције.

Будите критичне према себи, спремне да увек научите 
нешто ново или замолите за помоћ.

Избалансирајте приватни живот и каријеру и не дозволите 
да једно утиче на друго.

Самопоуздање које је свакој жени потребно (било у 
пословном било у приватном окружењу) се гради годинама 
зато радите неуморно и предано.

Будите поносне на своју каријеру и на оно што сте.

Ивана Јовановић, директорка сектора за 
опште и правне послове

Каријеру у компанији ДИС сам почела на пословима 
администратора кадровских послова, затим на позицији 
сарадника за радноправне односе, наставила на 
пословима правника, а почев од септембра 2017. године 
сам постављена на позицију Директорке општих и правних 

послова, што сматрам веома одговорном позицијом која 
обухвата велики и широк круг задатака и обавеза. Део 
моје свакодневице чини праћење законске регулативе, 
уређење и контрола нормативних аката, контрола 
поштовања законских прописа, пружање правне помоћи 
свим секторима унутар компаније, израда уговора, 
заступање пред државним органима, установама и трећим 
лицима, израђивање и спровођење компанијских одлука, 
вођење евиденција, израда процедура и радних упутстава, 
праћење спровођења безбедоносних мера, као и друге 
бројне активности.

Ако посматрамо радна места на којима сам до сада била 
ангажована у компанији ДИС, може се рећи да је мој 
највећи успех у досадашњој каријери управо моја  
тренутна позиција.

Гледано са ширег аспекта, својим највећим успехом 
сматрам богато радно искуство које сам стекла радом на 
разноврсним задацима и стечене пријатеље и сараднике 
који су ме несебично подржавали и тимским радом помогли 
да своје задатке успешно реализујем. 

Нема ефикаснијег рецепта за стрес од бекства на неколико 
дана на што удаљеније место, далеко од радне и животне 
средине, у друштву породице и драгих пријатеља. 
Нажалост овај рецепт не можемо често да приуштимо 
себи те стога предлажем: свакодневну брзу шетњу на 
свежем ваздуху; барем једном недељно нега цвећа јер 
само посматрање његовог напретка делује опуштајуће; 
повремено уређење ентеријера радног и животног 
простора са уношењем нових и топлих детаља; боравак у 
природи првенствено уз обалу реке; коришћење слободних 
дана за одмор и релаксацију без психичких напрезања 
и размишљања о обавезама које вас чекају у наредној 
недељи; послове организујте и распоредите тако да у 
вама не изазивају стрес (сложеније и теже ствари на послу 
треба радити прве како вас не би сачекале на крају дана 
када сте већ уморни да бисте их решавали, тако се скида 
велики терет и осети олакшање јер је већи и тежи део 
посла урађен); расклоните око себе све непотребне ствари 
које вам праве неред и хаос на радном столу и задатке 
решавајте системски.

Година која је на измаку била је година у којој се од свих 
нас захтевао велики рад и посвећеност.  

ОЧЕКУЈЕМ ДА ЋЕ НАРЕДНА ГОДИНА ПРЕДСТАВЉАТИ 
ГОДИНУ УЧЕЊА, НОВИТЕТА И ИЗАЗОВА. ЗАДАТАК ХР 
СЕКТОРА ЈЕ ДА ВОЂЕЊЕМ ПРАВИЛНЕ КАДРОВСКЕ 
ПОЛИТИКЕ ОДГОВОРИ НА ТРЖИШНЕ ИЗАЗОВЕ

АКО СТЕ АМБИЦИОЗНИ И ЖЕЛИТЕ ДА НАПРЕДУЈЕТЕ 
МОРАТЕ БИТИ СВЕСНЕ ОДГОВОРНОСТИ КОЈЕ 
ПРЕУЗИМАТЕ И ОДРИЦАЊА КОЈА ИХ ПРАТЕ ЈЕР 
МОРАТЕ ИЗАЋИ ИЗ СВОЈЕ ЗОНЕ КОМФОРА И ЈУРИТИ ЗА 
ИЗАЗОВИМА ЧАК И КАД ОНИ ПРЕМАШУЈУ ВАШЕ ЗНАЊЕ 
И ВЕШТИНУ



Сматрам да је протекла прилично успешно у садашњој 
ситуацији значајне тржишне конкуренције. Очекујем да ће 
добро руководство, квалитетна организација, тимски рад, 
препознавање потреба запослених, потрошача, партнера, 
тржишта и саме компаније знатно допринети да наредна 
година буде још успешнија у односу на годину која је на 
измаку.

Имам и поруку за све садашње и будуће колегинице, као и 
за све жене уопште:

Драге моје даме, шта год да радите, радите најбоље што 
можете.

Упознајте своје таленте и интересовања и искористите 
их. Радите са лакоћом, стичите знања и уживајте у сваком 
послу за који се определите. Пре него што кренете да 
размишљате како да успете, треба да знате у чему сте 
најбоље. За постизање жељеног успеха морате бити 
стрпљиви.

Ако сте амбициозни и желите да напредујете морате бити 
свесне одговорности које преузимате и одрицања која их 
прате јер морате изаћи из своје зоне комфора и јурити за 
изазовима чак и кад они премашују ваше знање и вештину.

Комуницирајте са колегама, покажите разумевање јер вам 
ти исти људи могу помоћи да остварите своје циљеве и 
успешно реализујете своје задатке. Подстичите их  
и мотивишите.

Јелена Милановић, директорка малопродаје

Ове године је мој лични јубилеј десетогодишњег 
рада у компанији. Каријеру сам почела на позицији 
пословође маркета. Континуирано сам учила радне 
процесе и организацију, као вештине препознавања 
радног потенцијала запослених и неговање тимског 
духа. Ангажовањем на отварању нових маркета стицала 
сам пословну зрелост, научила да се носим са ризиком 
и одговорношћу, и тако напредовала до позиције 
регионалног директора малопродаје.

Уз подршку компаније, која је развила моје потенцијале, 
данас сам на позицији директора малопродаје. Ритејл 
је један од најбржих бизниса на свету, тако да је и моје 
окружење веома динамично а сваки радни дан је различит. 
Првенствено се бавимо оним што је у фокусу потрошача, 
давањем правовремених и транспарентних информација 
менаџменту, које су потребне за доношење квалитетних 
пословних одлука, трудим се да идем корак испред 
проблема за које претпоставим да могу да се десе.

Научила сам да стрес није ситуација већ наш одговор на 
дешавања која нисмо планирали. Неке ситуације треба 
прихватити такве какве јесу и храбро кренути даље.

Турбулентна 2017. година остаће запамћена као 
период у коме смо наставили са инвестирањем 
у развој и модернизацију малопродајне мреже, 
повећали продуктивност и кроз едукацију запослених у 
ефикасности у обављању пословних процеса, смањили 
фиксне трошкове. Према релевантним истраживањима 
Асоцијације потрошача Србије, показало се да је ДИС 
најповољнији трговински ланац, тако да би то требало да 
буде најбољи одговор на питање о успесима компаније у 
протеклој години.

Највећи изазов у 2018. ће бити да у сарадњи са 
комерцијалним сектором препознамо све прилике које 
потрошачи траже и да понудимо различитост у односу на 
друге трговине. 

    

НАЈВЕЋИ ИЗАЗОВ У 2018. ЋЕ БИТИ ДА У САРАДЊИ 
СА КОМЕРЦИЈАЛНИМ СЕКТОРОМ ПРЕПОЗНАМО СВЕ 
ПРИЛИКЕ КОЈЕ ПОТРОШАЧИ ТРАЖЕ И ДА ПОНУДИМО 
РАЗЛИЧИТОСТ У ОДНОСУ НА ДРУГЕ ТРГОВИНЕ. 
КОМПАНИЈА ДИС НИКАДА НИЈЕ СТИХИЈСКИ 
ДОНОСИЛА ОДЛУКЕ НИТИ ЈЕ ИЗЛАЗИЛА НА ТРЖИШТЕ 
НЕПРИПРЕМЉЕНА ЗА НОВЕ ИЗАЗОВЕ, ТАКО ДА ЋЕМО У 
ТОМ ДУХУ ДОЧЕКАТИ ВРЕМЕ ПРЕД НАМА



Компанија ДИС никада није стихијски доносила одлуке 
нити је излазила на тржиште неприпремљена за  
нове изазове, тако да ћемо у том духу дочекати време  
пред нама.

Колегиницама бих поручила да је на послу увек веома 
важно поставити се као професионалац. Отарасите се 
онога да живимо у „мушком свету“, не гледајте на мушкарце 
као на своје непријатеље на послу, али инсистирајте да вас 
уважавају у истој мери у којој ви уважавате њих.

Сузана Цветковић, директорка за финансије и 
рачуноводство

У компанији ДИС запослена сам од 2006. године. Радила 
сам као референт рачуноводства и била сам задужена за 
књижење трошкова и инвестиција. Годину дана касније 
унапређена сам у шефа рачуноводста. На садашњој 
позицији сам од 2010. године. Радим на координацији 
и развоју активности компаније у подручју финансија, 
рачуноводства, пословног анализирања и планирања, 
интерне контроле и ревизије. Такође радим на изради 
финансијских извештаја, комуницирам са екстерним 
партнерима (банке, ревизорске куће, пореска управа). 
Радим на извештајима за менаџмент компаније као и на 
унапређењу пословних процеса.

Свако од нас бира свој пут. Да је мени неко рекао пре 
петнаестак година да ћу бити успешна у овом послу којим 
се сада бавим, не бих му веровала. Ја сам свој највећи 
успех постигла тако што радим оно што заиста волим.

Рад, труд и жеља да научим што више су се свакако 
исплатили. Било је у мом раду доста падова и успона. 
Сваки пут кад сам пала, устајала сам јача и настављала 
даље. Некад много више научимо кроз поразе и падове 
него победе. Мој највећи успех је тај што сам остала 
доследна себи. Нисам дозволила да ме успех и каријера 
промене. Остала сам иста она особа која цени себе и друге. 
Мој успех је плод моје упорности, марљивости и бриге како 
према послу тако према себи и другима.

Нико од нас не живи без неког облика стреса. Бити без 
стреса је у данашњем времену немогуће. Тежња да 
реализујемо наше планове увек ће довести до неког 
облика стреса и напетости. У том смислу, стрес може бити 
позитиван - мотивишући фактор.

Економска ситуација у Србији, а поготово у сектору 
трговине, је доста суморна, пре свега услед јако ниског 
животног стандарда, као и услед изузетно присутног сивог 
тржишта које и даље остаје недовољно третирано од 
стране државних органа.

Ипак, ДИС је компанија која послује већ 26 година и 
навикнута је да се носи са свим тешкоћама. 

Додуше, оно што је неопходно у оваквим условима је да 
се трчи да би се остало у месту, па је и нама био потребан 
органски раст. Тако је ДИС успео да расте и даље развија 
своју малопродајну мрежу отворивши 4 нова маркета у 
Новим Бановцима, Инђији, Гроцкој и Раковици. На тај  
начин смо успели да остваримо задовољавајуће 
финансијске резултате.

Уз одређен ниво реалног оптимизма који је увек потребан, 
сматрам да ће се ситуација у наредној години, бар што се 
нас као компаније тиче, поправити. 

Да бисмо остварили што боље резултате ми водимо 
рачуна и бригу о свим могућим трошковима као и 
оптимизацији радних процеса. Убрзали смо све радне 
процесе које смо могли и самим тим на директан начин 
смањили многе трошкове.

Не постоји успешна особа која је до врха стигла само 
захваљујући успесима. Бићете суочене са многим 
препрекама и неуспесима. Ово не значи да смо губитници, 
већ да смо само људи. Често су препреке у ствари прилике 
које треба искористити. Али за разлику од оних који одмах 
на почетку и код првог пораза одустану и изгубе наду, 
успешне људе порази терају да буду истрајни у постизању 
својих циљева и посвећени свом раду.

Цитираћу власника наше компаније Зорана Тирнанића који 
је рекао „Нема прескакања степеница на путу према врху”.

Надам се да ће жене које ово читају, схватити поруку 
овог цитата. Ја сам је схватила истог тренутка кад сам је 
прочитала. И ево ме ту где сада јесам.ДА БИ СМО ОСТВАРИЛИ ШТО БОЉЕ РЕЗУЛТАТЕ 

МИ ВОДИМО РАЧУНА И БРИГУ О СВИМ МОГУЋИМ 
ТРОШКОВИМА КАО И ОПТИМИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
ПРОЦЕСА. УБРЗАЛИ СМО СВЕ РАДНЕ ПРОЦЕСЕ КОЈЕ 
СМО МОГЛИ И САМИМ ТИМ НА ДИРЕКТАН НАЧИН 
СМАЊИЛИ МНОГЕ ТРОШКОВЕ
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Наоружани атрактивношћу производа који долазе са 
западног тржишта, често потпомогнути изузетно јаким 
маркетиншким кампањама, увозни слаткиши и грицкалице 
су преплавили трговине, од великих маркета до трафика 
на оближњем ћошку. Будући да су домаћи брендови имали 
лојалну публику успели су да се одупру овом таласу. Додуше 
не сви, већ само они који су на време схватили да стара 
правила више не важе, већ да се у ходу морају прилагођавати 
новим условима тржишне утакмице. Приступило се 
редизајну амбалаже, многи су посегнули за не баш увек 
најсрећнијим решењем  оличеним у бренд екстензијама, 
дошло је до промене у целокупном наступу. Паралелно са 
свим наведеним стасале су нове генерације потрошача. То 
је само додатно допринело сложености проблема, јер су 
брендови сада суочени са купцима који реагују на другачији 
начин комуникације. Дигитални маркетинг, друштвене мреже, 
читав један нови свет оглашавања и комуникације стоји на 
располагању онима који желе да допру до нових купаца. 
Свакако да у домаћим условима настављају да важе и стари, 
устаљени маркетиншки канали. О тренутној ситуацији на 
тржишту, као и о плановима компаније ДИС за развој овог 
тржишног сегмента, разговарали смо са Марком Шулеићем, 
категори менаџером за групу кондитора у ДИС-у.

Које су основне карактеристике тржишта 
кондитора у Србији? 

Тржиште кондитора у Србији представља изузетно снажан 
и динамичан сегмент укупних кретања на малопродајној 
сцени. Учешће категорије кондитора је око 12% у укупном 
промету. Оно што нас као највећи домаћи трговински ланац 
посебно радује јесте да су домаћи произвођачи успели да 
задрже своје лидерске позиције на српском тржишту и поред 
изузетно великог и константног притиска страних гиганата. 
У категорији кондитора свакако лидерску позицију заузима 
Бамби, домаћи произвођач из категорије кексева који 
квалитетом својих производа, јачином свог препознатљивог 
бренда и сталним радом на категорији одржава своје прво 
место. Од домаћих произвођача сигурне позиције на листи 
топ 10 у категорији кондитора заузимају и Штарк, Свислајон, 
Јафа и Пионир.

Свакако да не можемо да изоставимо дистрибутере 
иностраних брендова попут Милке, Нестле-а, Вриглиј-а, 

Ферера... Наши подаци нам говоре да српски потрошач, 
како тренутно стоје ствари, и даље своје поверење поклања 
првенствено традиционалним домаћим брендовима.

Да ли на рафовима има места за мале 
произвођаче и нове производе?

ДИС је компанија која увек пружа шансу и подршку малим 
произвођачима. Захваљујући ДИС-у многи мали произвођачи 
су постали изузетно битни играчи на тржишту. Категорија 
кондитора у ДИС-у броји преко 50 активних добављача, 
што најјасније показује спремност да се константно ради 
на категорији али и да се уводе новине, када год се отвори 
могућност за повлачење таквог потеза.

Колико је појава приватних робних марки 
изменила тржишну ситуацију?

Учешће робне приватне марке ДОБРО у тотал категорији 
кондитора прелази 18%. За овакве резултате је свакако 
заслужно изузетно велико залагање свих учесника у процесу 
да обезбеде најквалитетније производе по најнижим ценама. 
Наравно да се учешће у појединим подкатегоријама разликује 
од поменутих 18%, од случаја до случаја. Једна од таквих 
подкатегорија јесте категорија чипса, где ДОБРО чипс 
комадно бележи већу продају од лидера. Наши потрошачи 
једноставно ДОБРО бренд не посматрају као приватну робну 
марку, већ га поистовећују са топ брендовима.  
Заслуге за то делимо са произвођачима, јер већина њих у 
својим погонима обезбеђује продукцију топ брендова на 
нашем тржишту.

Да ли постоји устаљени ритам када је продаја 
кондиторских производа у питању?

Свакако да постоје периоди у години када се неки од 
производа више продају а неки мање. Најизраженија 
сезоналност је у категорији пралина и бомбоњера које 
свој врхунац имају у сезони слава, 8. марта... Категорија 
чоколада своју најмању продају бележи за време летњих 
месеци. Константну продају током целе године, уз минималне 
осцилације, имају категорије сланих кондитора и тврдих 
кексева.

Највећу продају категорија кондитора бележи у последњем 
кварталу, јер ипак је ово група артикала обавезних у свакој 
потрошачкој корпи због прављења новогодишњих пакетића.

Који су најзначајнији фактори који утичу 
на тржиште кондитора и колико је могуће 
утицати на њих у смислу повећања продаје?

Као и у свим осталим категоријама најбитнији фактори јесу 
понуда и тражња самих производа као и већ поменута 
сезоналност.

Категорија кондитора већ 
годинама важи за једну од 
најдинамичнијих на тржишту. За 
разлику од давних година када 
су домаћи произвођачи суверено 
владали рафовима, ситуација је 
поприлично заоштрена доласком 
светски етаблираних брендова

ЗАОШТРАВАЊЕ СЛАТКЕ 
КОНКУРЕНЦИЈЕ

   ТРЖИШТЕ

Пише: Редакција Гласника



На какав пријем код потрошача наилазе 
акције и лојалти програми?

Учешће продаје акцијских артикала на целом тржишту из 
године у годину расте. Потрошачи приликом доношења 
одлуке о куповини производа највише пажње усмеравају 
на најбољу понуду која им је на располагању. Помоћ при 
доношењу одлуке потрошачу пружају произвођачи који 
својим промо активностима награђују њихову верност.

Како бисте окарактерисали 2017. годину са 
аспекта промена на тржишту кондитора?

Годину за нама, иако стандардно изазовну у пословном 
смислу, ипак можемо оценити као годину без великих 
турбуленција. Категорија кондитора је наставила својим 
досадашњим трендом раста.

Шта је била највећа новост у овој области у 
претходном периоду?

Протеклу годину је обележио велики број новитета у свим 
подкатегоријама кондитора. Једно од највећих лансирања 
новог производа јесте била слана Плазма која је направила 
освежење целе катагорије сланих крекера. Повратак на 
полице Банини артикала, као и велики број новитета из нове 
фабрике Свислајон Банат 1894. су такође значајни догађаји у 
свету кондитора, посматрано из угла потрошача. Нашу понуду 
приватних робних марки смо обогатили са два нова бренда, 
линијом интегралног кекса „Дон Фито“ и „Маца&Зека“ линијом 
тврдог и млевеног кекса.

Које очекиване промене нам доноси наредни 
период?

У 2018-ој години најављен нам је велики број новитета из 
погона домаћих произвођача. Радује ме чињеница да су 
домаћи произвођачи започели са развијањем потпуно нових 
сегмената у подкатегоријама. Што се тиче производа наших 
робних марки, већ почетком године очекује се лансирање 
нове линије производа за које верујем да ће бити један од 
фактора раста целе категорије.

НАШУ ПОНУДУ ПРИВАТНИХ РОБНИХ МАРКИ СМО 
ОБОГАТИЛИ СА ДВА НОВА БРЕНДА, ЛИНИЈОМ 
ИНТЕГРАЛНОГ КЕКСА „ДОН ФИТО“ И „МАЦА&ЗЕКА“ 
ЛИНИЈОМ ТВРДОГ И МЛЕВЕНОГ КЕКСА



   АКЦИЈА

Испраћај старе и дочек нове календарске године 
представља узбудљив и радостан догађај за све. Ипак, 
малишани су ти који су по правилу највише одушевљени 
свим новогодишњим активностима. Од набавке украса 
и јелке, кићења и украшавања дома, преко припреме 
специјалитета за новогодишњу трпезу, до напетог 
ишчекивања првојануарског јутра када се отварају 
поклони током протекле ноћи остављени испод јелке, 
све су то ситуације у којима најмлађи чланови наших 
породица радо учествују. Овај период је посебно 
значајан и зато што је породица на окупу, размењују 
се честитке са родбином, комшијама и пријатељима, 
све одише празничним расположењем. Тако се стварају 
чврсте и нераскидиве везе и успомене које деци пружају 
солидну основу за срећно одрастање у успешне и 
остварене особе. 

ДИС већ традиционално пред сваку Нову годину 
обрадује своје најмлађе купце пријатним изненађењима. 
Деда Мраз зна за то и због тога на време у свој роковник 
сваке године упише фотографисање са децом 
у ДИС маркетима. Више не морамо чак ни 
да му јављамо, то му је како нам је рекао 
једна од најдражих обавеза у време 
празника коју не би пропустио 
за све поклоне на свету. Уз 
то каже да ирвасима баш 
згодно дође та пауза, 
да могу и они мало 
да предахну. Као 
и сваке године, 
малишани ће након 
сликања добити 
календар за наредну 
годину украшен 
њиховом сликом са 
омиљеним доносиоцем 
поклона. Свакако да ово 
није све што очекује 
децу у ДИС маркетима 
уочи празника. Биће 
ту и организована 
радионица 
за израду 
новогодишњих 
маски, много 
песме, радости и 
весеља. Посебна 
пажња посвећена 
је одабиру великог 
броја празничних 

артикала који ће својом разноврсношћу и доступним 
ценама сигурно додатно улепшати радосну атмосферу 
током ових дана.

Као компанија која је од својих самих почетака увек била 
окренута породичним вредностима ДИС се увек труди да 
својим потрошачима пружи највише. Зато је ове године 
штампан и посебни лифлет на дванаест страна посвећен 
играчкама, пакетићима и поклонима. Ово је вероватно 
најбољи начин да помогнемо родитељима да одаберу 
поклоне за своје најдраже по изузетно повољним 
ценама. Ту је свакако и стандардна празнична понуда 
која обухвата најпопуларније прехрамбене артикле, а 
малишани су сигурно највише заинтересовани  
за слаткише.

Када смо већ код посластица ДИС има решење за све 
баке, маме и домаћице. Уколико су вољне и жељне 
да се истакну својим кулинарским вештинама за њих 
је припремљен одличан избор полазних састојака за 
колаче по супер повољним ценама. Остало је на њиховом 

умећу и креативности. 
За оне којима модеран 
и ужурбан пословни 

ритам не оставља 
баш много простора 

за креативно опуштање у 
кухињи такође имамо решење. 

Мастерклас торте и ситни 
колачи су све чешћи гост на 

бројним трпезама широм 
Србије, проверите 

зашто је тако. Деца 
већ стандардно 

свакодневно 
уживају у Маца и 
Зека слаткишима. 
Зато би родитељи 
требало да поведу 
рачуна током 
празника да 

ипак не би дошло до 
претеривања  
са шећером.

ДИС свима жели много 
здравља, среће и успеха 
у наредној години, а 
најмлађима желимо да 
им Деда мраз испуни све 
жеље. Срећна Нова година!

НОВОГОДИШЊА РАДОСТ 
ЗА МАЛИШАНЕ У ДИС-У
Испраћај старе и дочек нове календарске године представља узбудљив 
и радостан догађај за све

Пише: Велибор Токовић



   ДРУШТВО 

Већина људи своје најлепше успомене из детињства 
веже управо за Новогодишње и Божићне празнике.

Празници свакако представљају идеално доба за 
провођење више времена са својом породицом. 
Кроз породичну повезаност, традицију и догађања, 
они најмлађи између осталог развијају идентитет и 
емоционалност и на тај начин најбоље учи шта значи 
љубав, поштовање, уважавање и прихватање. 

Најлепши и најзначајнији део године за стварање 
породичне традиције управо је празнично раздобље 
у току Новогодишњих и Божићних празника. Током 
ових празника малишани могу да науче значај важних 
тренутака и међусобних односа у животу. 

Ритуали и породични обичаји, како свакодневни тако 
и они посебно везани уз празнике, стварају већи 
осећај сигурности и пријатности у животу детета, што 
све позитивно утиче на његов развој у самопоуздану, 
прилагођену и зрелу одраслу особу. Из године у 
годину за развој осећаја породичних вредности у току 
празничник дана јесу и традиционални мали ритуали као 
што је заједничко прављење и слање честитки, време 
кићења куће и поделе поклона, заједничко прављење 
колача, шетња градом на први дан Нове године, одлазак 
у цркву на Божићно јутро и слично.

Украшавање јелке или прављење колача такође су 
ритуали који свака породица практикује, а када се у ове 
обреде укључе и најмлађи укућани све то изгледа лепше 
и свечаније. 

Уколико вам „недостаје“ породичне традиције, никад 
није прекасно да почнете. Питајте своју децу шта би 
волели да раде сваке године. 

Поклањање

Поклањање свакако представља један од слађих 
и важнијих делова празника. Осим што кроз чин 
поклањања деца испуњавају неке од својих великих 
жеља, такође могу да размишљају о томе шта може да 
развесели друге људе и о томе шта је важно људима 

до којих им је стало. Наравно, не морате све поклоне 
куповати у продавницама. Научите своју децу како 
да своје поклањање „обоје“ правом вредности и 
осећањима. Израда њихових личних поклона може им 
помоћи да искажу колико им је до одређене особе стало, 
па да цео процес поклањања буде још вреднији и за њих 
саме и за онога ко поклоне добија. 

Идеалан поклон за празнике

Како нису само малишани они који се радују овом делу 
године, ми вам дајемо предлоге за идеалне поклоне 
за своје драге особе, а прво и основно правило код 
куповине дарова је да будете што практичнији. Не 
вреди бацати новац на нешто што особа којој је поклон 
намењен неће користити.

Код избора поклона најважније је размишљати о ономе 
коме га дарујете. 

Лепши део популације увек се обрадује када на поклон 
добије масажу. Овакав поклон, посебно за оне које раде 
канцеларијски посао и имају честе болове у кичми, је 
идеалан и једноставан начин да опустите своју даму. 
Поред тога, такође јој можете поклонити капу, шал, 
рукавице, прслук или неко лепо ћебенце. Осим тога, они 
шаљу поруку - желим да ти увек буде топло! Са друге 
стране велики број жена ближњима ће као случајно 
наговестити шта би волеле да пронађу испод јелке. 
Aкo сте у могућности да уплатите једно лепо викенд 
путовање за двоје или неко мало дуже, обожаваће вас. 

Мушкарци ипак више воле оне мало практичније ствари. 
Бројна истраживања су потврдила - мушкарци највише 
желе поклоне из света технике. Лепе боксерице, мајица 
или кошуља могу бити одличан поклон. Пошто мушкарци 
углавном нису љубитељи шопинга, ако им погодите 
стил, биће вам истински захвални. Сат је супер избор 
за мушкарце који воле да их носе. Пре куповине овог 
поклона обавезно покушајте да сазнате који му се свиђа. 
Ипак, са картама за утакмицу или концерт сигурно 
нећете погрешити.

ПРАЗНИЦИ И НАЈМЛАЂИ
Празници, чаробно доба године. 
Мириси колача, осветљен 
и окићен град, поклони, 
дружења. Све то у нама 
изазива осећање радосног 
ишчекивања и узбуђења,  
а ону посебну чар најбоље 
осећају деца
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УКРАШАВАЊЕ ЈЕЛКЕ ИЛИ ПРАВЉЕЊЕ КОЛАЧА ТАКОЂЕ 
СУ РИТУАЛИ КОЈИ СВАКА ПОРОДИЦА ПРАКТИКУЈЕ, А 
КАДА СЕ У ОВЕ ОБРЕДЕ УКЉУЧЕ И НАЈМЛАЂИ УКУЋАНИ 
СВЕ ТО ИЗГЛЕДА ЛЕПШЕ И СВЕЧАНИЈЕ



   АКЦИЈА

Да припада реду најздравијих српских компанија Металац 
група је показала и у 2017. години. Скоро свако од њених 
14 предузећа у Србији и иностранству бележи континуиран 
стабилан раст. Свеукупно очекује се да у 2017. години са око 
110 милиона евра укупан приход буде већи и до 10% него у 
2016. Русија је највеће од 25 извозних тржишта на које осим 
посуђа све више одлазе и други Металчеви производи.

Највеће учешће у укупном приходу наравно има кор бизнис и 
мастер бренд посуђе Металац које се већ годинама редовно 
налази на полицама ДИС-а. Од 2014. до данас наше две 
компаније приредиле су за купце ДИС више лојалти акција 
са линијама емајлираног, инокс и тефлонизираног посуђа. 
Судећи по резултатима, погодили смо укус и ове јесени када 
је ДИС одабрао да својим лојалним купцима веома повољно 
понуди посуђе „НЕРА“.

Да ли је лако одабрати праву линију за 
потрошаче?

Наравно да није лако. Као један од кључних партнера ДИС 
је још почетком 2017. одабрао посуђе по мери својих купаца 
за јесењу акцију 2017. Избор линије „НЕРА“ није био случајан. 
На основу познавања профила потрошача, а овога пута су 
поново у фокусу били млађи породични људи, пресудили 
су елеганција и додатне функционалности јер се квалитет 
подразумева. Дакле, пресудни су ипак били пре свега лепота 
коју пружа софистицирана тамна металик-зелена емајлна 
превлака у комбинацији са стакленим и инокс елементима. 
Перфорирани инокс поклопац пружа могућност одливања 
течности и задржавања чврстог садржаја у посуди без 
подизања поклопца, док жичани уметак олакшава пржење 
и омогућава да се вишак масноће из хране одвоји након 
пржења. Притом, захваљујући конусном облику, посуде се 
могу одлагати једна у другу ради уштеде простора. 

Поводом још једне у низу 
успешно реализоване сарадње 
компанија Металац и ДИС 
разговарали смо са Надицом 
Вујић Митровић, директорком 
маркетинга у Металцу

ЗА КУЛИНАРСКЕ ЗНАЛЦЕ ПРАВА МЕРА 
ПОСУЂЕ „НЕРА“ Припремила: 

Редакција Гласника



Када се свему томе дода најважнија истина да је поред стакла, 
емајл здравствено неприкосновен за контакт са храном јер 
је изузетно тврд, гладак, непорозан и спречава задржавање 
бактерија – онда немамо дилему да ће сваки ДИС-ов купац 
бити задовољан.

Како је протекла лојалти акција, да ли сте 
задовољни одзивом потрошача?

Имајући на уму да је реч о нешто вишој класи наших 
производа, на чему ДИС инсистира, као и да је ово пета 
лојалти акција заредом од 2014. године, мислимо да смо 
постигли најважнији циљ – задовољство и поверење 
потрошача. Већ и сада је јасно да ћемо опет бити на око 
30.000 јединица, јер акција траје до 15. јануара. Дакле иду 
новогодишњи и Божићни празници кад радо обрадујемо и 
себе и друге, често све више управо посуђем.

Планови за будуће лојалти акције?

Ту више нема дилеме. Наше партнерство се развија још 
од самих почетака ДИС-а. Последњих година је заиста 
потврђено у свим аспектима квалитетно осмишљене сарадње. 
Питање је само шта ће овог пута ДИС одабрати из асортимана 
посуђа за припремање хране, али и посуђа за сервирање 
Сигма. За све остало механизми су већ уходани и ми се заиста 
радујемо таквом континуитету.

Могућност избора ће бити велика. Металац управо припрема 
узорке за фебруарски сајам у Франкфурту – веома атрактивне 
имајући на уму да је већина резултат сарадње са дизајнерима, 
директно или кроз конкурсе. Узорци ће ускоро бити спремни, 
а ДИС ће, сигурна сам, као и до сада одабрати праве ствари 
по укусу својих потрошача.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗBЕШТАЈИ НИСУ ДОBОЉНИ
Металац сматра да само равнотежа свих 
одговорности производи здраве компаније. Да 
профит и раст треба остваривати на начин којим 
се компанија поноси и са добробити која се 
препознаје. Корпоративна репутација Металца 
заправо и јесте израз тако интегрисане пословне 
стратегије и корпоративне културе.
Металац годишње издваја око 20%-30% свог 
профита за еколошке пројекте, поспешивање 
наталитета и развој спорта у Горњем Милановцу. 
Посвећеност друштвеној заједници подигао је 
на виши ниво када је 2006. основао истоимену 
Фондацију ради „остваривања хуманитарних 
и других друштвено корисних циљева…” 
Полазећи од поражавајућих података о 
наталитету у Србији, општини Горњи Милановац 
и самој компанији, први и најважнији пројекат 
Фондације Металац имао је за циљ да пошаље 
недвосмислену поруку младима да немају 
разлога да се плаше за своје радно место, 
а понајмање да их то спречава да заснују 
породицу.
НАЈСЛАЂЕ УЛОЖЕНИХ ПОЛА МИЛИОНА ЕBРА 
За 10 година рођено је око 500 такозваних 
Металчевих беба чије рођење је награђено са око 
500.000 евра. Награде за децу рођену у 2017. 
ће бити уручене пред Нову годину, а имајући 
на уму да су донације повећане на 1000 евра за 
прво, 2000 за друго, 3000 евра за треће и тако 
редом, уз то знајући да је рођена рекордна 60-а 
овогодишња беба, само у овој години бебе ће 
бити награђене са више од 120.000 евра.
Активност Фондације Металац је постала 
задивљујући пример одговорности према 
запосленима, а посебно односа према женама 
и родитељству. Компанија подржава и шест 
клубова у оквиру Спортског друштва „Металац“. 
Они окупљају више од 600 спортиста, узраста 
од седам година до сениорских тимова и 
професионалних играча, а 2012. године изграђен 
је стадион ФК „Металац” по међународним 
стандардима.
Јасно је онда зашто Металац с правом користи 
крилатицу „Можеш да рачунаш“ којом изражава 
најдубље уверење да просперитетна може бити 
само она која компанија која успева да очува 
људски лик без обзира на све императиве које 
намеће тржишна утакмица и која је способна и 
вољна да препозна и подели неке вредности са 
својим окружењем.

МЕТАЛАЦ ГРУПА – СКОРО 60 ГОДИНА ТРАДИЦИЈЕ
Металац постоји од 1959, а данас има 2000 
запослених у 14 зависних друштава, повезаних у 
Металац групу. Све фабрике налазе се у Горњем 
Милановцу. Осим посуђа Металац производи 
бојлере, судопере, композитне материјале, 
картонску амбалажу као и групу сигурносних 
делова за ауто индустрију јер је 2015. породици 
придружена и фабрика аутомобилских делова 
ФАД. Стратешки оријентисан на извоз, Металац 
је присутан на око 25 тржишта широм света. Сва 
четири трговинска друштва у иностранству - у 
Москви, Кијеву, Загребу и Подгорици – такође 
се баве првенствено пласманом Металчевих 
производа. На домаћем тржишту Металац има 
пет трговинских предузећа, специјализовани 
ланац са 75 истоимених продавница за кућне 
потребе широм Србије и 45 продавница робе 
широке потрошње Пролетер у општинама Горњи 
Милановац, Чачак и Љиг.
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   ЕКОНОМИЈА 

Све таксе које наплаћују државне институције и 
предузећа сада ће бити у једном документу, али то  
није све.

Новим законом чији је предлог урадило Министарство 
финансија, формално је повећан број такси, али нису 
уведене нове, већ су на једном месту сакупљене  
све постојеће.

Све на једном месту. Под овим слоганом састављан 
је Предлог закона о изменама и допунама Закона 
о републичким административним таксама. Иако је 
тарифних бројева и даље 228, прописаних накнада  
је много више.

На пример, такса за стовариште, које посматра и Дуинг 
бизнис извештај Светске банке, уместо досадашњих 
56.000 динара, износиће између 1.800 и 18.000 динара, 
у зависности од комплексности објекта.

Значајну уштеду представља и укидање таксе у износу 
од 31.960 динара на решење којим се утврђује да ли је 
идејни пројекат усклађен са изводом из урбанистичког 
плана, односно да је дата санитарна сагласност на 
идејни пројекат.

Повећан је број такси, али заправо нису уведене 
нове, већ су на једном месту сабране све постојеће. 
Те таксе су и досад постојале у разним правилницима 
и подзаконским актима. За неке од постојећих такси 
многи нису ни знали. С друге стране, важно је што је 
напуштена пракса њиховог процентуалног утврђивања 
у односу на неку вредност. То значи да је био класичан 
парафискални намет, јер је одређиван према платежној 
моћи обвезника, а не према стварним трошковима  
њеног издавања.

У процентима се више не исказују ни телекомуникационе 
накнаде. Тако се, тренутно, за решење којим се одобрава 
изградња телекомуникационих објеката плаћа такса од 
0,3 одсто на предрачунску вредност, што неће важити 
по усвајању новог закона, за који је планирано да у 
скупштинску процедуру иде по хитном поступку.

Нацрт овог закона одређује и висину такса за упис 
хипотеке којом се обезбеђују потраживања. Висина ових 
такса зависи управо од вредности потраживања. Тако је 
„најјефтинији“ трошак за упис хипотеке 20.980 динара, 
и он се односи на обезбеђење потраживања до шест 
милиона динара (што је тренутно око 50.000 евра по 
средњем курсу). Следећи „степеник“ је 52.440 динара, 
за потраживања од шест до 30 милиона динара. Следи 
такса од 104.880 динара за потраживања до 60 милиона 
динара, док је за упис хипотеке за сва потраживања 
изнад тога - 157.310 динара.

Предложено је и укидање таксе за решења којим се 
одобрава изградња објекта на подручју граничног 
прелаза и у граничном појасу, таксе за потврду 
републичког органа о пријему документације за 
изградњу објекта, као и за решење којим се одобрава 
изградња телекомуникационих објеката.

Неће се плаћати ни одобрење за употребу објекта 
коју доноси институција надлежна за послове 
телекомуникација, као ни решење којим се одобрава 
пуштање објекта у пробни рад.

Предложено је и укидање плаћања дажбине за добијање 
потврде о контроли темеља грађевинских објеката, која 
тренутно износи 1.600 динара.

Уштеде будућим инвеститорима довешће до повећања 
инвестиција у грађевинарству и побољшања пословног 
амбијента у Србији.

ИЗМЕНОМ ЗАКОНА ОБЈЕДИЊЕНЕ СВЕ 

ДРЖАВНЕ ТАКСЕ
Предлогом измена 
Закона о републичким 
административним таксама 
предвиђена је велика и дуго 
очекивана измена

Пише: Редакција Гласника

НАЈСКУПЉА И НАЈЈЕФТИНИЈА
такса наведена у овом закону је 4.340.700 
динара. Наплаћује се за технички надзор 
над градњом брода - моторног танкера 
кубног модула ЛБД преко 3.000 кубика. 
Најнижа такса, пак, од 40 динара, наплаћује 
се за издавање физичко-географске карте 
Србије, у листу, на формату Б2.

СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ. ПОД ОВИМ СЛОГАНОМ 
САСТАВЉАН ЈЕ ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА 
И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕПУБЛИЧКИМ 
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА. ПОВЕЋАН ЈЕ БРОЈ 
ТАКСИ, АЛИ ЗАПРАВО НИСУ УВЕДЕНЕ НОВЕ, ВЕЋ СУ НА 
ЈЕДНОМ МЕСТУ САБРАНЕ СВЕ ПОСТОЈЕЋЕ
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УПРАВЉАЊЕ ОДНОСИМА
С ЈАВНОШЋУ

Односи с јавношћу баве се начином на који се понашање 

и ставови појединаца, организација и влада међусобно 

преплићу. Што се јавности тиче, основна дефиниција 

подразумева под њом општи корпус човечанства или 

нације. Уже дефиниције сматрају је групом људи које 

повезује заједнички интерес и који по том, интересном 

критеријуму, сачињавају посебне, органске, специјалне 

јавности: спортска, потрошачка, пословна и друге. Најважније 

интересне групе компанија су: запослени, купци, корисници 

услуга, дистрибутери, потрошачи, добављачи, власници, 

финансијери, влада, парламент, политичке странке, државна 

администрација, локална заједница и конкуренти на тржишту.

Порекло јавности, тј. јавног мнења, теоретичари траже у 

тренутку када су грађани стекли право гласа, па самим тим 

и могућност да бирају и буду бирани. Од тада им се придаје 

драматична важност. У тржишној економији јавност је кључ 

профита, без обзира на квалитет производа или услуге. Тако је 

суштина односа с јавношћу иста, без обзира на област живота 

у коме се примењује – многи сматрају да је постављене 

циљеве лакше остварити уз подршку и разумевање јавности, 

него када је јавност равнодушна или супротстављена. 

Односи с јавношћу тако се могу описати у неколико 

кључних речи: углед, перцепција, кредибилитет, поверење, 

слога и обострано разумевање засновано на истинитом 

и свеобухватном обавештавању. Ово не представља 

дефиницију, али указује на крајње циљеве. 

Док је главни циљ менаџмента предузећа у прошлости био 

усмерен на проблеме делотворног управљања новцем, 

машинама, производима и људима, у последње време се у 

првом плану нашла информација као најважнији сегмент 

управљања предузећем. Темељни задатак менаџмента тако 

је, пре свега, постао рад с информацијама јер онај ко уредно 

прима, одашиље, реагује, делује, прилагођава се и задобија 

поверење, односно делотворно комуницира са околином, има 

највеће шансе за успех на тржишту. 

Остали делови предузећа треба само да следе јасну визију 

створену подробним и квалитетним информацијама. А управо 

у томе је суштина односа с јавношћу. Она се дефинише као 

засебна функција управљања која помаже у успостављању и 

одржавању узајамне комуникације, разумевања, прихватања 

и сарадње између организације и њених јавности; они 

укључују управљање проблемима или темама, помажу управи 

да буде стално информисана о јавном мнењу и да делује 

у складу с њим, дефинишу и истичу одговорност управе у 

служби јавног интереса, помажу управи да иде у корак са 

променама и корисно их примењује, служе као „радарска 

мрежа“ и предвиђају будуће трендове, користе истраживања 

и ваљану и етичку комуникацију као своје главно оруђе. Из 

ове дефиниције могуће је резимирати више чињеница: пре 

свега односи с јавношћу су функција менаџмента а не успутна 

активност додељена појединцу или одељењу у служби.  

Она је једнако важна као финансијски или неки други  

вид пословања. 

Притом је она директно везана уз функционисање највишег 

менаџмента у компанији и само тако може остварити своју 

мисију. Изузетно важна реч је поверење у деловању односа 

с јавношћу јер управо о поверењу, које односи с јавношћу 

стварају у јавности зависи хоће ли јавност веровати одређеној 

компанији или менаџменту, хоће ли користити њихове 

производе и услуге, хоће ли сумњати у информације које 

добија из компаније или ће их узимати као релевантне. Док 

су поједина одељења у компанији заузета другим видовима 

пословања, односи с јавношћу морају бити свима на услузи, у 

трајно будном стању. Од њих се очекује да јачају комуникацију 

с јавношћу која окружује компанију и не би смели реаговати 

на тржишне подстицаје већ истраживати, предвиђати и, у 

складу с тим, припремати менаџмент за промене у пословању. 

Међутим, односи с јавношћу нису све што компанија, или 

институција, или радна организација чини. Пре су резултат 

свега онога што је остварено, јер односи с јавношћу 

представљају, у ствари, све оно што се догађа у мислима 

људи. Свака акција, било појединачна или групна, налази 

начине да утиче на јавно мнење, повољно или неповољно. 

Саму срж односа с јавношћу чини реаговање ума. У суштини, 

крајње реакције које мотивишу људе да купују или да верују у 

некога или нешто, представљају производ корисног деловања 

односа с јавношћу. 

Пише: Мирослав Масловарић

Управљање односима 
с јавношћу је функција 
менаџмента чији је задатак 
развој узајамно корисних 
односа између организације 
и целокупне јавности, те 
појединачних група јавности 
које су посебно значајне 
за организацију. Као што 
су одговорни за живот у 
организацијама које предводе, 
руководиоци су одговорни и за 
њихову зависност од утицаја 
окружења

  МАРКЕТИНГ 





ЦЕНА СТРУЈЕ СКУПЉА ЗА ДВА ОДСТО, 
И ДАЉЕ НАЈНИЖА У ЕВРОПИ

Министар рударства и енергетике Александар Антић је, 
почетком септембра, најављујући поскупљење струје, 
рекао да ће оно у просеку износити око један евро по 
домаћинству.

Он истиче да је то још једна од мера у склопу пакета за 
реструктуирање ЕПС и дошла је из разговора са ММФ-ом.

- Грађани ће то поскупљење видети на рачунима у 
новембру - казао је тада Антић.

Просечна цена за домаћинства, без урачунатих пореза, 
акцизе и накнаде за обновљиве изворе енергије износи 6,6 
динара по киловату.

Према рачуници Министарства рударства и енергетике, 
Србија и после поскупљења остаје држава са убедљиво 
најнижом ценом електричне енергије у Европи, далеко 
испод цена у региону, јер је струја јефтинија 19 одсто него у 
Македонији, 20 одсто него у Албанији, 21 одсто него у БиХ, 
31 одсто је нижа него у Црној Гори и 50 одсто у поређењу 
са Хрватском.

У Србији 70.350 домаћинстава има помоћ у износу од 
120 до 250 бесплатних киловат-сати електричне енергије 
месечно, у зависности од броја чланова домаћинства. 

Цена електричне енергије у Србији најнижа у 
Европи

Истраживања показују да домаћинства у Србији имају 
најнижу цену електричне енергије у Европи. Струја не 
само да је јефтинија у поређењу са развијеним европским 
државама, већ је њена цена најповољнија и у односу  
на регион.

Око 2,5 милиона домаћинстава у Србији потроши пет пута 
више електричне енергије од европског просека.

Грађани Србије имају пет пута јефтинију струју него што је 
рецимо плаћају у Данској и Немачкој, односно четири пута 
у поређењу са Белгијом.

Струја ће у Србији за 
домаћинства и мале купце 
бити скупља у просеку за два 
одсто. Процењено је да ће се 
поскупљење струје од два 
одсто на просечног потрошача 
одразити увећањем месечног 
рачуна у износу од 68 динара

Припремила: Редакција Гласника

   ТРЖИШТЕ



Према подацима Електропривреде Србије, домаћинства у 
Србији трошила су у просеку 385 киловат-сати електричне 
енергије месечно у периоду од јануара до маја 2017. 
године, а у просеку рачун је износио 2.562 динара без 
урачунатих накнада и пореза.

У Србији је ПДВ за електричну енергију 20 одсто, а 
акциза је 7,5 одсто. Накнада за повлашћене произвођаче 
електричне енергије из ОИЕ износи 0,093 динара по 
киловат-сату, а ставка у рачуну је и такса за јавни медијски 
сервис од 150 динара.

Променом навика у домаћинству и ефикасније коришћење 
уређаја, смањили би рачуне за петину.

Међутим, због ниске цене струје, потрошња у Србији у 
односу на Европу је вишеструка.

Око 2,5 милиона домаћинстава у Србији потроши готово 
пет пута више електричне енергије од европског просека, а 
један од разлога је и ниска цена киловат-сата.

- Ако се промене само неке од навика у домаћинству 
и ефикасно користе електрични уређаји, потрошња 
електричне енергије може да се смањи и за 20 одсто – 
показују истраживања.

За купце на гарантованом снабдевању, односно за 
домаћинства и фирме које троше мање од 30.000 киловат-
сати (kWh) годишње, цену електричне енергије одобрава 
Агенција за енергетику и последњи пут је промењена првог 
октобра 2016. године.

У складу са Методологијом коју је прописала Агенција за 
енергетику, у временском периоду од 30 дана границе 
зелене зоне потрошње су до 350 киловат-сати, плаве зоне 
од 351 до 1.600, а црвене зона више од 1.600. У зависности 
од зоне, односно потрошње зависи и цена по киловат сату, 
а она која се обрачунава у ноћној тарифи је више пута нижа 
од уобичајене дневне.

Ниске цене спречавају развој тржишта: Процес 
либерализаације и унапређење трговине 
струјом у Србији мора да се убрза

Процес либерализације тржишта и унапређење трговине 
струјом у Србији и региону мора да се убрза и осавремени 
у складу са праксом развијених земаља ЕУ.

Постепено подизање цене електричне енергије до 
тржишног нивоа услов је за јачање конкуренције и развој 
тржишта у Србији, оценили су учесници Међународне 
конференције „Регионално тржиште електричне енергије“.

- Регулисане цене електричне енергије за гарантовано 
снабдевање домаћинстава и малих купаца у Србији испод 
су тржишне и економски оправдане цене. Постепено 
подизање тих цена до тржишног нивоа предвиђено је 
и Стратегијом енергетике – рекла је чланица Савета 
Агенције за енергетику Србије Љиљана Хаџибабић.

По проценама у Србији између 300.000 и 400.000 
енергетски угрожених купаца има услове да користи 
електричну енергију по повлашћеним ценама, а у прошлој 
години само 68.000 је то право и искористило. Због тога, 
али и због развоја тржишта електричне енергије неопходна 
је едукација купаца.

Либерализација тржишта која је наступила 2015. године 
омогућава или ће временом постићи предуслове за даљи 
развој, као што су независност оператора мрежних система, 
равноправност и транспарентност, повећање конкуренције 
и тржишне цене, односно укидање регулисања цене 
електичне енергије. Анализа Агенције за енергетику из 
маја 2017. године показала је да се још нису стекли  
услови за престанак регулације цена електричне  
енергије у Србији.

С друге стране, конкуренција је повећана. У Србији 
је лиценцирано укупно 106 снабдевача електричном 
енергијом, од којих је активно 60, а свега 12 компанија 
снабдева крајње купце. Драган Влаисављевић, извршни 
директор за трговину електричном енергијом ЈП ЕПС рекао 
је да са годишњом производњом од око 35 милијарди 
киловат-сати електричне енергије ЕПС чини око један 
одсто укупне производње у Европи.

По садашњим ценама електричне енергије изградња 
великих капацитета на конвенционалне изворе није 
исплатива. Потребно је увођење капацитивних механизама 
као што се за коришћење обновљивих извора енергије дају 
подстицаји. Он је додао да је проблем ако је регулисана 
цена значајно нижа од тржишне цене електричне енергије.

Тина Јакаша, директор ХЕП Опскрбе истикла је да је 
процес либерализације, односно отварање тржишта у 
Хрватској почео још 2003. године, али да је главни улазак 
конкуренције на тржиште забележен тек 10 година  
касније када су пале цене електричне енергије на 
великопродајном тржишту.

Законском регулативом од 2015. године тржиште 
електричне енергије у Србији отворено је за све купце, 
али домаћинства и мали купци са потрошњом до 30.000 
киловат-сати годишње имају право на гарантовано 
снабдевање по регулисаним ценама. 

Главне карактеристике регионалног тржишта су да нема 
градње базних електрана, гради се само оно где држава 
даје субвенције, заштита животне средине захтева велика 
улагање, а тешко се набављају средства, док је повећање 
ефикасности електрана скупо.

СРБИЈА И ПОСЛЕ ПОСКУПЉЕЊА ОСТАЈЕ ДРЖАВА СА 
УБЕДЉИВО НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
У ЕВРОПИ, ДАЛЕКО ИСПОД ЦЕНА У РЕГИОНУ, ЈЕР ЈЕ 
СТРУЈА ЈЕФТИНИЈА 19 ОДСТО НЕГО У МАКЕДОНИЈИ, 
20 ОДСТО НЕГО У АЛБАНИЈИ, 21 ОДСТО НЕГО У БИХ, 
31 ОДСТО ЈЕ НИЖА НЕГО У ЦРНОЈ ГОРИ И 50 ОДСТО У 
ПОРЕЂЕЊУ СА ХРВАТСКОМ



   ВЕСТИ / ДИС / СРБИЈА

СРБИЈИ НЕДОСТАЈУ СТРУЧЊАЦИ ЗА ПИСАЊЕ 
ЕУ ПРОЈЕКАТА

СРПСКЕ ФИРМЕ МОГУ ДА 
ДОБИЈУ ПО 20.000 ЕВРА
Европска банка за обнову и развој је покренула Програм 
зелених иновационих ваучера у Србији, а могу да се пријаве 
заинтересована мала и средња предузећа.

Мала и средња предузећа која испуњавају услове могу да се 
пријаве за добијање ваучера вредних до 20.000 евра без ПДВ 
и то за покривање 90 одсто трошкова услуга истраживања 
и развоја.

На скупу „Шема зелених иновационих ваучера у Србији“ 
у Привредној комори Србије директор канцеларије ЕБРД 
у нашој земљи Данијел Берг је рекао да та банка жели да 
помогне увођење иновација у мала и средња предузећа у 
Србији, као и да ће се тај пројекат фокусирати на  
енергетску ефикасност.

Од предузећа се очекује да финансирјау најмање 10 одсто 
укупних трошкова. Минимална вредност услуга истраживања 
и развоја које могу учествовати у програму је 4.000 евра 
(без ПДВ-а). Шема зелених иновационих ваучера има за циљ 
да побољша процес увођења иновација у мала и средња 
предузећа у области ресурсне ефикасности и на тај начин 
подржи дугорочну конкурентност српске привреде и смањи 
њен утицај на климатске промене.

Предузећима ће кроз шему бити омогућено да ваучерима 
покрију већи део трошкова услуга истраживања и развоја које 
ће им помоћи да развију иновативне производе, услуге или 
процесе у циљу смањења потрошње ресурса, као на пример 
енергије, воде и сировина.

Берг је рекао да ЕБРД жели да промовише развој иновација и 
да би тај пилот пројекат могао да се рашири и у 
земље региона.

„Доказано је да мала и велика предузећа, јавна и приватна, 
изналазе разне начине за иновације, а све у циљу повећања 
раста. Надамо се да ћемо пружити помоћ и малим фирмама, 
али и универзитетима и другим институцијама које би могле 
да имају користи од ове шеме“.

Берг је рекао да ће ЕБРД имати програм за финансирање 

зелене енергије и привреде који ће следеће године бити 
реализован заједно са ЕУ.

Саветник министра за иновације и технолошки развој Бојан 
Лалић је рекао да је визија кабинета Ненада Поповића 
успостављање иновативног еко система у Србији.

„Сматрамо да је задатак свих министарстава да прате линију 
иновативног развоја и да на њима заснују привреду која мора 
да буде конкурентна у сваком смислу, а ми смо спремни да 
узмемо улогу координатора тих активности“, рекао је Лалић. 
Нагласио је да је кабинет министра без портфеља Поповића 
успео за само четири месеца рада да усмери активности 
према ефективној подршци иновативном развоју.

„Не умањујемо значај активности других министарстава“, 
додао је Лалић.

Он је казао да је предлогом буџета за наредну годину 
предвиђено више средстава Фонду за иновациону делатност.

Како је рекао, циљ владе је да избегне стихијску и 
популистичку промоцију иновацијама, као и да се пружи 
одговарајућа помоћ компанијама, како би имали све више 
иновативних производа. 

Лалић је додао да су дигиталне иновације веома важне и за 
развој предузетништва у нашој земљи.

Услови за МСП која желе да се пријаве за добијање ваучера 
су: да су производна и заинтересована за развој нових 
технологија у циљу ефикаснијег коришћења ресурса, да су 
у приватном и домаћем власништву, затим да послују више 
од две године, да су финансијски стабилна и немају активне 
судске спорове, као и да нису повезана са пружаоцем услуга.

Могу се финансирати услуге које обухватају проверу 
концепта, развој, израду прототипа, тестирање, сертификацију 
новог производа, услуге или процеса, затим иновативно 
унапређење постојећег производа, услуге или процеса, као и 
обуку или саветовање у области управљања иновацијама и 
заштите интелектуалне својине.

Више милиона евра из средстава фондова Европске уније 
намењених представницима државне управе, локалних 
самоуправа, цивилног сектора, стоји заробљено, због 
мањка стручњака за писање ЕУ пројеката, али и због 
забране запошљавања у општинама и градовима.

Наиме, главни проблем је што у време када Србија 
самоуверено отвара поглавља у преговорима са ЕУ, 
образовни систем не препознаје потребу тржишта за ЕУ 
пројектним менаџерима чија зарада дневно достиже и до 
100 евра.

У Центру за европске политике (ЦЕП) кажу да, формално 
посматрано, бројни приватни и државни факултети у 
Србији у свом курикулуму садрже пројектни менаџмент, 
што представља добру полазну основу за студенте који 
желе да се усавршавају у овој области. Напомињу, ипак, 

да је за рад у државној управи, а посебно за обезбеђење 
континуитета рада неке јединице која се бави уско 
специфичним пословима, потребно додатно знање 
које се стиче вишемесечним, а некад и вишегодишњим 
практичним радом.

Оне организују двомесечну или тромесечну обуку (од 30 
до 40 часова) по цени од 250 евра, међутим, стручњаци се 
слажу у оцени да се таква врста знања не може пренети у 
тако кратком року.

Ипак, требало би имати на уму да се Србији жури, јер 
би до краја ове године требало да испуни услове за 
коришћење претприступних фондова ЕУ за аграр, што би 
значило да се креће у трку за 175 милиона евра за период 
до 2020. године.



Српска традиционална народна игра коло уписана је 
на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног 
културног наслеђа човечанства.

Одлуку о упису кола донео је почетком децембра 2017. 
године Међувладин комитет за очување нематеријалног 
културног наслеђа, на свом 12. редовном заседању које 
се одржава на острву Чеџу, у Јужној Кореји, објавио је 
Етнографски музеј у Београду. 

Како се наводи у саопштењу објављеном на сајту музеја, 
процедура за упис традиционалне народне игре коло на 
Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа 
човечанства започета је на основу одлуке Националног 
комитета за нематеријално културно наслеђе у децембру 
2015. године. 

Центар за нематеријално културно наслеђе при 
Етнографском музеју у Београду, припремио је 
номинацијски досије који је у марту 2016. године 
Министарство културе упутило у процедуру усвајања. 

У саопштењу се наводи да је досије припремљен 
у сарадњи са предлагачима елемента за Унескову 
листу, Факултетом музичке уметности; Ансамблом 
традиционалних игара „Коло“ и Центром за истраживање 
и очување традиционалних игара Србије. 

Коло је најраспострањенија игра на територији целе 
Србије, а поред српског православног становништва, које 
га сматра обележјем националног идентитета, изводе га и 
друге етничке и конфесионалне заједнице.

СРПСКО КОЛО НА УНЕСКОВОЈ ЛИСТИ

ПРОЈЕКАТ ЗА ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВЕ ГРУПЕ 
ПОСАО НАШЛО 5.300 ОСОБА

ПОВРАЋАЈ ПДВ-А И ЗА КУПОВИНУ 
ПРВОГ СТАНА ПОД ХИПОТЕКОМ

Више од 27.000 незапослених било је укључено у активности 
на трогодишњем пројекту „ЕУ помоћ теже запошљивим 
групама“ и „Техничка помоћ за управљање директним 
грантом у области политике запошљавања“, а 5.300 је нашло 
запослење након учешћа у овом пројекту.

На представљању резултата пројекта, који је финансирала 
Европска унија, истакнуто је да је један од важних резултата 
трогодишњих активности и то што се, како је речено, постигла 
децентрализација пројекта јер је 85 локалних самоуправа 
било укључено у рад.

„Циљ је био допринoс смањењу незапослености теже 
запошљивих група на тржишту рада. Пројекат је финансирала ЕУ 
са 6,5 милиона евра, а суфинансирала НСЗ са 3,6 милиона евра. 
Од почетка имплементације пројекта, у оквиру професионалне 
оријентације и каријерног информисања отворено је 60 нових 
клубова за тражење посла и 20 центара за информисање и 
саветовање, а постављено је 80 услужних радних станица 
у просторијама локалних самоуправа и филијалама НСЗ“, 
истакао је директор Националне службе за запошљавање 
Зоран Мартиновић. Наредне године, НСЗ ће акценат ставити 
на специјализоване обуке за ИТ сектор, јер то је сектор у коме 
постоји велика тражња послодаваца за новим радницима.

Више од 27.000 незапослених је било укључено у активности 
на пројекту, 5.300 лица је нашло запослење, а пројекат је 
директни грант који је додељен Националној служби за 
запошљавање из програма претприступне помоћи (ИПА). 

Следећи ИПА грант почиње у јануару.

Грађани који купују први стан имаће право на повраћај ПДВ-а 
и у случају када је та некретнина под хипотеком, предвиђено је 
изменама Закона о ПДВ-у.

До сада су грађани имали право на повраћај ПДВ-а за куповину 
првог стана, а сада је то право омогућено и ако је први стан 
који купују под хипотеком. Измене Закона о ПДВ-у биле су на 
дневном реду седнице Скупштине Србије на којој су посланици 
разматрали Предлог буџета за 2018. и још 29 тачака дневног 
реда. Наиме, изменама Закона о ПДВ је предложено је да се 
омогући право на рефундацију ПДВ за куповину првог стана 
пунолетним држављанима Србије, са пребивалиштем на 
територији Србије, који купују први стан који је предмет хипотеке, 
односно предмет извршења у извршном поступку.

Прецизирано је да се код куповине таквог стана може остварити 
право на рефундацију ПДВ по основу куповине првог стана, ако 
је плаћање уговорене цене стана са ПДВ извршено уплатом на 
одговарајуће рачуне у складу са законом.
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   ВЕСТИ

Влада је желела да на тај начин осигура финансијску 
стабилност до 2030. године, али грађани су то решење 
одбацили на недавном референдуму. „Швајцарским 
пензионерима је добро”, објавила је  тамошња велика 
банка УБС, упоређујући ситуацију у којој се налазе 
пензионери у Швајцарској с неким другим земљама. 
Аналитичари те банке кажу да захваљујући начину 
на који је постављен швајцарски пензијски систем, 
просечна педесетогодишња Швајцарка мора одвајати 
много мањи део прихода него њени вршњаци у Лондону, 
Њујорку или Токију како би једног дана имала основни 
животни стандард. 

Према њиховим прорачунима, таква особа мора данас 
одвајати само 11 одсто месечних прихода како би 
основни животни стандард одржала и у пензији. Уз такве 
услове пензија би тада требало да износи 48 одсто 
ранијих прихода, што је довољно за нормалан живот чак 
и у скупој Швајцарској. 

Национални систем обавезне државне пензије је у свом 
основном облику у Швајцарској постављен на ноге 
још 1948. године, а 1985. обавезним је проглашен и 
други стуб. Пензијски систем је након Другог светског 
рата прилагођаван десетак пута како би се ускладио 
са економском реалношћу, а управо захваљујући тим 
прилагођавањима и, пре свега, снажној и растућој 
швајцарској економији, досад није било потребно резати 
пензије или стварати битније буџетске дефиците. 

Рудолф Страм, један од познатијих швајцарских 
економиста и политичара, летос је изјавио како су 

„државне прогнозе из 1995. године предсказале појаву 
дефицита (..) од 2005. године”. Но то се није догодило 

„захваљујући расту плата – кад се повећа укупан ниво 
плата, расту и пензијски приходи”, објаснио је Страм те 
подсетио да је у Швајцарској још 1999. одређено да ће 
се део прихода од пореза на додату вредност одвајати 
за финансирање пензијског система. „То је довело до 
одлагања губитака”, закључио је.

Упркос томе, крајем септембра ове године на једном од 
познатих швајцарских референдума нашло се питање 
реформе пензијског система. Међу предлозима је било 
изједначавање година живота за одлазак у пензију жена 
с оном за мушкарце (жене сада одлазе са 64 године, а 
мушкарци са 65), раст доприноса који се издвајају за 

пензије, али и повећање стопе ПДВ-а са садашњих 
осам одсто на 8,3 одсто од 2021. године. Уз то, међу 
предложеним променама било је повећање основног 
износа пензије из првог стуба за 70 франака месечно за 
будуће пензионере.

Грађани Швајцарске су благом већином одбили 
предлоге. Швајцарски потпредседник и министар 
унутрашњих послова Алаин Берсет изјавио је након 
референдума да ће власти одмах прионути ревидирању 
предлога реформи. Главни економист банке УБС Данијел 
Калт држи да су реформе одбијене јер притисак за 
променама „још увек није довољно висок”. Требало је 
да реформе отворе пут стабилном пензијском систему у 
Швајцарској до 2030. године. 

Потреба за константним прилагођавањем пензијског 
система лако се може видети из редовног годишњег 
извештаја који израђује аустралијски универзитет 
Монаш у сарадњи с њујоршком консултантском 
компанијом Мерцер. Извештај обухвата оцењивање 
тридесетак пензијских система, углавном развијених 
индустријских или већих економија, по низу критеријума 
који се у коначном збрајају у јединствен индекс и њему 
припадајућу оцену. 

И док су у извештају за 2016. највишу оцену (А) добили 
пензијски системи Данске и Холандије, у 2017. такву 
оцену није добио ниједан систем, а дански и холандски 
пензијски системи су оцењени оценом Б+. У споменутом 
извештају швајцарски пензијски систем већ две године 
носи оцену Б, коју карактерише опис да се ради о 

„систему који има здраву структуру, али има и неке 
делове које би требало побољшати и који га разликују 
од система с оценом А”.

Упркос томе што швајцарски 
пензијски систем функционише 
скоро као и швајцарски сатови, 
алпска држава планирала је 
реформе

У ЧЕМУ ЈЕ ТАЈНА 
ШВАЈЦАРСКЕ ПЕНЗИЈЕ?

Пише:  Редакција Гласника





   МАРКЕТИНГ

Под термином друштвени медији подразумевају се нови 
електронски и Web базирани комуникациони канали 
као што су блогови, подкасти, викиси, „собе” за ћаскање, 
дискусиони форуми, Real Simple Sinducation технологија 
(веома једноставно повезивање), Web сајтови, 
друштвене мреже итд. Shel Holtz  је један од првих који 
се бавио употребом нових медија. Он је истраживао 
како да се кроз дијалог у новим медијима постигне боља 
интеракција пре свега са запосленима, али и осталим 
интересним групама. Друштвени медији потпуно су 
реконфигурисали дуго распрострањени SMRC модел 
интерне комуникације. 

Нови медији омогућавају бржи проток комуникације 
повезујући људе, дајући им глас и видео. Подстичу их 
на дискусије на тему од заједничког интереса. Највећи 
је проблем што су стручњаци за екстерне односе с 
јавношћу много брже усвојили нове медије него интерни 
стручњаци за односе с јавношћу. Нови медији свакако 
захтевају од професионалних комуникатора да промене 

и прилагоде тактике и стратегије интерне комуникације. 
Нови медији су прави изазов за подстицај ангажовања 
запослених, пружање релевантних информација, као 
и за добијање повратних информација, кроз отворени 
дијалог, умерену и неприметну контролу, слушање у 
конверзацији, поштену комуникацију.

Карактеристике друштвених медија

Разумевање карактеристика друштвених медија је 
следећи корак који треба савладати да би их успешно 
користили у своју корист. Јако је битно разграничити 
принцип функционисања ових медија да би што боље 
употребили њихове предности.

Партиципација - односно приступ или учешће у 
друштвеним медијима је веома распрострањено и 
широко. Ови медији су са технолошког аспекта веома 
сложени, док су са корисничког веома једноставни, и 
пројектовани су тако да буду универзално примењиви. 
За коришћење друштвених медија не морамо бити 
неки хакер или компјутерски залуђеник да бисмо их 
користили, већ сасвим просечан корисник Интернета 
који се служи електронском поштом, и познаје основне 
принципе. Према томе, утврдили смо да корисник ових 
медија може бити свако.

Друга ствар која је веома битна је да је коришћење 
друштвених медија потпуно бесплатно и приступ и 

Нови друштвени медији 
омогућавају „глобалну 
конверзацију“ у којој свако 
може учествовати, размењивати 
мишљење, знање, идеје без 
временских и географских 
ограничења, заобилазећи 
традиционалне начине 
комуникације. Интернет и нови 
медији су канали комуникације 
где људи без ограничења 
испољавају своју брзину, 
прецизност, креативност

ИСТОРИЈАТ
ДРУШТВЕНИХ МЕДИЈА
II ДЕО Пише:  Мирослав Масловарић
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регистрација налога су веома једноставни преко e-mail 
адресе и лозинке. Сервиси друштвених медија су такође 
креирани да буду веома једноставни за коришћење, и 
пружају нам пун кориснички комфор.

Транспарентност - са аспекта транспарентности и 
отворености ка садржају друштвени медији су веома 
транспарентни, јер је цео садржај на њима јаван и 
приступачан свим корисницима. Брендови, појединци 
и компаније више нису недодирљиви, и може се 
комуницирати са њима, и пратити њихов рад и токови. 
Следећа ствар је бесплатан приступ садржају, који је 
данас доступан и транспарентан, док се раније плаћало 
за садржај и често је био филтриран.

Фокус на заједницама - Цела прича се базира на 
креирању одређених група, од циљних до група људи са 
одређеним заједничким интересовањем. Овакве групе 
се преко друштвених медија веома лако креирају. 

Следећа ствар је веома једноставна комуникација 
међу члановима групе. Особе које креирају, одржавају 
и управљају садржајем и корисницима зову се 
администратори. Администратори су ти који креирају 
и управљају садржајем, анимирају кориснике у групи, 
филтрирају садржај који је неприкладан. 

Корисничке могућности - Корисничке могућности се 
манифестују у томе што корисници сада могу да реагују 
на садржај, тј. да изнесу своје мишљење и дају коментар. 
Корисници су прилично заштићени од спам порука, тј. 
нежељених порука и коментара. Реакције корисника 
могу бити гласови приликом неког гласања, и могу бити 
оцене или реакције. Веома је велики број где корисници 
имају могућност гласања и оцењивања одређеног 
садржаја било да је то видео, слика, текст или неки 
други формат.

Конверзација - Код конверзације имамо веома развијену 
комуникацију међу корисницима. Поред квалитетне 
комуникације, омогућено је једноставно дељење 
садржаја међу корисницима, тако да се неки садржај 
веома брзо може раширити и проследити осталим 
корисницима. Конверзација преко порука је омогућена 
на великом броју друштвених медија. Ове поруке 

могу бити јавне и могу их видети остали пријатељи и 
корисници, а могу бити приватне, затвореног типа у 
приватној конверзацији. Могућност коментарисања 
је још једна битна ствар која подстиче квалитетну 
конверзацију. Веома је корисно чути, и пратити 
коментаре осталих корисника. Коментари делују 
позитивно било да су похвални или критике. Критике, 
наравно оне добронамерне, су корисне јер чине да 
исправимо одређену грешку и подстичу да будемо 
још бољи. Због тога је и веома важно не филтрирати 
коментаре, сем ако нису спам. Преко поменутих алата 
остварује се и побољшава сарадња међу корисницима.

Глобална повезаност - Предност друштвених медија 
је да наш садржај за веома кратко време може видети 
велики број људи. Све ово се одвија путем гранања 
међу корисницима и путем коришћења више различитих 
медијских канала. Повезивање се може одвијати на два 
начина, једноставним линковањем ка другим сајтовима 
и дељењем међу другим сајтовима. На овај начин ствара 
се глобална повезаност међу корисницима широм света 
на веома брз и ефикасан начин.

Врсте друштвених медија

Постоје разне поделе, врсте и подврсте ових медија. 
Основна подела друштвених медија је на: Блогове, 
Форуме, Виртуалне светове, Викис, Друштвене мреже, 
Сајтове за дељење садржаја.

Мало опширнија подела обухваћена је на слици  

 

СЛИКА 3. – ПРИКАЗ ПОДЕЛЕ ДРУШТВЕНИХ МЕДИЈА
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Исплативост друштвених медија

Повезаност друштвених медија и маркетинга делује 
врло интересантно и примамљиво, али поставља се 
питање колико је то све ефикасно и да ли се то може 
измерити. Сви ми желимо да знамо конкретну корист од 
нечега или поврат уложених средстава, и то је један од 
најзначајнијих параметара који занима наше послодавце 
или клијенте. У глобалу, сви надређени имају сличан 
став, да су друштвени медији исто губљење времена и 
углавном их забрањују за време радног времена. Од 
недавно ова прича се мења на боље и почиње схватање 
вредности коју стварају нови медији.

Треба узети у обзир и чињеницу, да би се видео 
позитиван ефекат примене друштвених медија у 
пословању, потребно је време. Увек је потребно нешто 
пружити да бисмо добили нешто за узврат. Прво је 
потребно да нас јавност тј. публика или корисници 
друштвених мрежа прихвате. Било би веома пожељно 
да смо већ уходани корисници нових медија и да сами 
имамо одређени број утицајних корисника. Ти корисници 
нам могу помоћи да поделимо садржај или да од њих 

међу првима сазнамо битне информације и пратимо 
нове трендове. Узимамо у обзир следећу ствар и 
констатацију, то је да је коришћење друштвених медија 
бесплатно. Ова теза је само донекле тачна, али нама су 
ипак потребни одређени ресурси за њихово правилно 
коришћење. Потребни су нам као прво људи, технологија 
такође а посебно нам је потребно време.

Потребно је утврдити факторе који немају финансијски 
мерљив утицај: то су посете на сајту, позитивне и 
негативне објаве о нама, Јутјуб прегледи, број Фејсбук 
и Твитер пријатеља или пратилаца, број понављања и 
број дељења, коментари на блогу, импресије корисника 
и помињање у друштву. Потребно је сагледати број 
позитивних и негативних помињања на новим медијима 
и трудити се да се негативна помињања елиминишу или 
сведу на најмању могућу меру.

Ево неколико показатеља по којима можемо утврдити 
исплативост присуства на друштвеним медијима:

• Повратак на интеракцију - трајање времена које 
је проведено да ли у разговору или интеракцији са 
друштвеним објектима и, за узврат, оно што се ту 
догодило а да је вредно мерења.

• Повратак на учешће - мерила везана за мерење и 
оцењивање времена проведеног у учествовању у 
друштвеним медијима кроз разговоре или у креирању 
друштвених медија.

• Повратак на укљученост - слично учешћу, маркетари су 
истраживали тачке за документовање стања интеракције 
и везали мерила и потенцијални повраћај сваке од њих.

ПОТРЕБНО ЈЕ УТВРДИТИ ФАКТОРЕ КОЈИ НЕМАЈУ 
ФИНАНСИЈСКИ МЕРЉИВ УТИЦАЈ: ТО СУ ПОСЕТЕ НА 
САЈТУ, ПОЗИТИВНЕ И НЕГАТИВНЕ ОБЈАВЕ О НАМА, 
ЈУТЈУБ ПРЕГЛЕДИ, БРОЈ ФЕЈСБУК И ТВИТЕР ПРИЈАТЕЉА 
ИЛИ ПРАТИЛАЦА, БРОЈ ПОНАВЉАЊА И БРОЈ ДЕЉЕЊА, 
КОМЕНТАРИ НА БЛОГУ, ИМПРЕСИЈЕ КОРИСНИКА И 
ПОМИЊАЊЕ У ДРУШТВУ



• Повратак на пажњу - у економији пажње, процењујемо 
начине да ухватимо пажњу, да је задржимо и меримо 
реакције.

• Повратак на поверење - варијанта за мерење верности 
потрошача и могућност препоруке, барометар поверења 
оснива стање поверења које је заслужено учешћем у 
друштвеним медијима и потенцијал да се генерише 
лобирањем, те како то утиче на будуће пословање.

Поред свега потребне су нам компетенције, искуство, 
познавање медија (нових и класичних). Овај принцип 
промоције путем нових медија је широко примењив, од 
великих компанија до локалне пекаре или фризерског 
салона. У најмању руку добићемо на повећању 
препознатљивости и предности бренда. 

Веома је битан начин и периодичност ажурирања 
профила или стране. Морамо бити усаглашени са 
нашом облашћу и постављати адекватан садржај 
примерен пословању. На пример: Ако се бавимо неким 
консалтингом, садржај ћемо истицати и делити нашу 
компетентност и стручне линкове. Један од показатеља 
исплативости читавог концепта може се једноставно 
измерити преко алата Гугл аналитика  на начин одакле 
нам долазе посете на сајт.                            

Видео блог је такође један од добрих начина промоције 
личности, јер преноси вредност путем слике и звука. 
Гари Вајнерчук и Џејми Оливер су путем видео блога 
и друштвених медија лепи примери  грађења бренда 
личности. Овај концепт брендирања личности може 
користити и људима који су у потрази за послом. 
Друштвени медији и њихова примена олакшавају 
проналажење одговарајућег и жељеног посла у струци. 
Преко друштвених мрежа можемо упознати разне 
утицајне људе и остварити добре контакте. 

На друштвеним мрежама људи се зближавају и 

откривају се способности. Послодавци ће пре запослити 

некога ко има изграђено име и активност и углед на 

друштвеним мрежама него неког анонимног. Потребно је 

комбиновати више друштвених медија да бисмо доспели 

до циљане јавности и оставили што бољи утисак. Твитер, 

Фејсбук, Линкедин су неке од основних мрежа на којима 

би требало бити ради побољшања личног бренда. 

Развојем информационих технологија и усавршавањем 

друштвених медија јављају се потребе за новим 

професионалним профилима.

АКО СЕ БАВИМО НЕКИМ КОНСАЛТИНГОМ, САДРЖАЈ 
ЋЕМО ИСТИЦАТИ И ДЕЛИТИ НАШУ КОМПЕТЕНТНОСТ 
И СТРУЧНЕ ЛИНКОВЕ. ЈЕДАН ОД ПОКАЗАТЕЉА 
ИСПЛАТИВОСТИ ЧИТАВОГ КОНЦЕПТА МОЖЕ СЕ 
ЈЕДНОСТАВНО ИЗМЕРИТИ ПРЕКО АЛАТА GOOGLE 
ANALYTICS  НА НАЧИН ОДАКЛЕ НАМ ДОЛАЗЕ ПОСЕТЕ 
НА САЈТ

МЕНАЏЕР ДРУШТBЕНИХ МЕДИЈА И ПАРТНЕР 
ДРУШТBЕНИХ МЕДИЈА

 су нова занимања која су настала услед напретка 
друштвених медија и компанијског учешћа у 
њима. Појачано је присуство компанија и мањих 
фирми на друштвеним медијима, а недостаје 
квалитетан кадар за администрацију таквих 
профила. Bрло брзо ће се појавити потреба за 
оваквим профилима и свака озбиљнија фирма 
која води рачуна о свом угледу и онлајн присуству 
ће имате такве особе које ће им водити профиле, 
ажурирати блогове, вршити коментарисање и 
обављати комуникацију.
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   МАРКЕТИНГ

Због њихове способности да идентификују извор 
производа, доделе одговорност за производ, смање 
трошкове и ризике за претрагу потрошача, успоставе 
обећање, означе квалитет и пруже симболичан значај, 
брендови за потрошаче представљају предности, како 
економске, тако и симболичне. За узврат, финансијске 
користи могу се реализовати од стране власника тих 
брендова (компанија), под условом да су доследно у 
стању да испоруче оно што је обећано. То је разлог да се 
брендови сматрају генераторима вредности за предузећа.

Кроз усвајање праксе интерног бренд менаџмента, 
организације могу да ускладе своје интерне системе, 
мреже и организационе културе у циљу реализације 
очекивања купаца која су произашла из организације 
бренда. Организације не могу да очекују да сви 
запослени буду упознати са својом улогом. Дакле, из 
перспективе запослених, интерни бренд менаџмент 
помаже да се премости празнина у знању запослених 
и, на тај начин, поравнају очекивања купаца бренда с 
перформансама запослених. То је из ове перспективе, 
разлог да бренд представља однос који организација 
има са својим запосленима исто колико и онај који има 
са својим купцима.

Кроз интернализацију бренда, запослени су боље 
опремљени да испуне експлицитна и имплицитна 
обећања својствена бренду. То је зато што су жељене 
вредности бренда, праксе и понашања разјашњене 
и дефинисане, пружајући јасан правац за све 
организационе напоре.  

ИНТЕРНО БРЕНДИРАЊЕ У 
ОКВИРУ ИЗГРАДЊЕ ИМИЏА 
КОМПАНИЈЕ

Пише:  Мирослав Масловарић

Бренд менаџмент је постао 
приоритет за праксу и академску 
јавност због све присутнијег 
схватања да су брендови једна 
од највреднијих нематеријалних 
имовина које организација може 
да поседује





Без такве интернализације, способност запослених 
да доставе одговарајуће искуство купцима је мало 
вероватно. У ситуацијама као што је ова, сваки 
спољни програм изградње бренда ће вероватно бити 
неуспешан. Постоји инхерентна снага у радној снази 
која је и способна и посвећена пружању бренд обећања. 
Без таквог познавања бренда, запослени нису у стању 
да трансформишу визије бренда у стварност бренда. 
Стога, неопходно је да у маркетингу разумеју најпре 
како обезбедити да запослени поседују потребно 
знање о бренду и друго, како они могу да измере своје 
унутрашње напоре да се обезбеди брендирање, каснији 
развој и инвестиције. 

У научној литератури тек треба да уследи дискусија 
и покушај да се дефинише бренд заснован на 
запосленима, и на тај начин артикулишу димензије које 
подупиру дефиницију као и обезбеђење мерљивих 
индикатора унутрашњих напора бренд менаџмента.  

Имајући у виду опште мишљење да је бренд капитал 
заснован на потрошачу (да је то темељ на којем 
финансијска вредност бренда добија на габариту), 
примерено је да се прво размотри како се гради интерни 
брендинг као база за боље разумевање бренда од 
стране запослених. Сматрано је, према литератури да је 
концептуализација интерног брендирања релевантна 
јер је знање о бренду покретачка снага или кључ за 
креирање вредности бренда.  

Према литератури знање о бренду састоји се од знања 
удруженог с различитим асоцијацијама везаним за 
њега. Како су организована ова знања у нечијем сећању 
има значајан утицај на то како ће се појединци сетити 
информације о бренду, која на крају утиче на њихово 
понашање у потрошњи, као и у доношењу одлука у вези 
са брендом. Значи говори се о преношењу бренд знања 
потрошачу а то је подједнако релевантно и за запосленог. 

Алтернативно, кључ за бренд знање запослених је 
у испоруци обећања бренда. Уколико су запослени 
лишени бренд знања, они нису у стању да се понашају 
на начин жељен од стране организације, нити су они 
у стању да доносе одлуке везане за бренд. Међутим, 
идеја о развоју брендирања послодавца, који ради као 
засебан идентитет паралелно са спољним брендингом, 
за теорију није прихватљива. Запослени не постоје 
унутар мехура који им омогућава да раздвоје спољне 
информације од интерно генерисаних информација. 
Жељу да се изгради препознатљив и јединствен 
идентитет послодавац у уму запосленог треба да 
размотри у ширем контексту постојећих, споља 
формираних структура бренд знања. 

То иде у прилог идеји да постоји само један 
организациони бренд и да се из овог јединственог 
идентитета бренда формирају различите манифестације 
у зависности од жељеног исхода. Различити исходи 
су уграђени у понашање које организација жели 
код потрошача и код запослених који испољавају 
своје знање о бренду. Из перспективе потрошача, 
организација жели да изазове позитивно понашање 
у потрошњи које је дугорочно. Насупрот томе, из 
перспективе запосленог, понашање је понашање на 
раду, центрирано на испоруку бренд обећања. Без 
обзира на то како се испољавају таква понашања, 
остаје чињеница да је извор информација из којих ова 
понашања потичу заправо - исти.

У НАУЧНОЈ ЛИТЕРАТУРИ ТЕК ТРЕБА ДА УСЛЕДИ 
ДИСКУСИЈА И ПОКУШАЈ ДА СЕ ДЕФИНИШЕ БРЕНД 
ЗАСНОВАН НА ЗАПОСЛЕНИМА, И НА ТАЈ НАЧИН 
АРТИКУЛИШУ ДИМЕНЗИЈЕ КОЈЕ ПОДУПИРУ 
ДЕФИНИЦИЈУ КАО И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ МЕРЉИВИХ 
ИНДИКАТОРА УНУТРАШЊИХ НАПОРА 
БРЕНД МЕНАЏМЕНТА



Интерно брендирање се, дакле, не бави толико 
стварањем идентитета бренда у потрази за 
конкурентском предношћу. Уместо тога, знање о 
бренду је одговор запосленог на његово радно 
окружење, и захтева превод бренд идентитета на начин 
који је значајан за запосленог у контексту његове 
улоге и одговорности. Кроз овај процес, запослени 
стварају одговарајуће структуре знања о бренду које 
омогућавају привлачење и задржавање купаца, као 
и мотивацију да запослени екстерно емитују поруке 
бренда. Организације треба да дају бренду смисао и 
значај, тј. вредност коју потрошачи виде и, за узврат, 
показују позитивно понашање у потрошњи. Они, такође, 
треба да дају бренду смисао и значај за запослене да 
би они видели вредност и како би је испољавали кроз 
понашање на раду, што ће се, за узврат, манифестовати 
у капиталу бренда.

Одговарајуће структуре бренд знања су важна 
предност на тржишту, пре свега јер запослени долазе 
у организацију са већ, у различитој мери, формираним 
познавањем бренда. Оно што разликује одговарајућа 
знања о бренду од претходно стечених знања у односу 
на запосленог, је да су претходна знања предуслов за 
запосленог да буде у стању да преведе слоган бренда 
у стварности. Поред тога, организације морају да 
буду сигурне да је у таквим ситуацијама запослени тај 
који доприноси реализацији бренд обећања и да га 
потрошачи оцењују. Због тога се управљање знањем у 
име организације (у вези са својим запосленима) сматра 
вредним ресурсом за конкурентску предност.

За разлику од процедуралног или експлицитног 
знања, којим организација формално комуницира а 

запосленима, често кроз системе и процедуре, бренд 
знање може се сматрати обликом прећутног или 
субјективног знања које је тешко формализовати и, стога, 
комуницирати. Међутим, прећутно знање је полазна 
тачка из које се формирају сва остала знања, као што 
је експлицитно знање и, стога, има посебан значај за 
каснију организациону корист. Иако експлицитно или 
процедурално знање остаје у великој мери доследно 
или непромењено, у процесу транзиције прећутно 
знање зависи од практичних вештина или искустава. 
Као резултат тога, прећутно знање је сложеније 
од експлицитног знања што доводи до потребе за 
разматрањем система комуникационих канала за 
преношење таквог знања. На пример, прећутно знање, 
у овом случају знање запосленог о бренду његове 
организације, може бити тешко идентификовати, а 
самим тим и објаснити његов утицај или облик. Ово 
се приписује ограниченом разумевању запослених 
(изван маркетиншких одељења) у односу на оно шта је 
бренд, а такође и зато што знање о бренду обједињује 
сопствено нагомилано искуство запосленог, интуицију 
и предрасуду. Зато дељење таквог, прећутног знања, 
иако предуслов за организационе успехе може довести 
до више тумачења и, самим тим, до неразумевања. 
Утицај прећутно формираног знања, дакле, као што 
се манифестује у одговарајућем знању запослених о 
бренду, захтева да се води рачуна о средствима којима 
је омогућено дељење организационих знања. Зато 
што је управљање примарни извор за организацију да 
информише запослене, изузетно је важно да менаџери 
разумеју како њихови напори у интерном бренд 
менаџменту утичу на учење запослених и  
реализацију наученог.
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Самит „Једна планета" отворио је премијер Фиџија Франк 
Баинимарама, који је рекао да треба поједноставити 
надгледање технологије за праћење климатских промена, док 
је шеф француске дипломатије Жан-Ив Ле Дриан рекао да је 
циљ самита улагање додатних напора за смањене емисије 
штетних гасова са ефектом стаклене баште.

Француски председник Емануел Макрон изјавио је у интервјуу 
за париски лист Монд да би мобилизација против климатских 
промена требало да буде много већа: 

„Још смо далеко од циља утврђеног у међународном 
споразуму у Паризу, а то је да задржимо раст температуре 
испод два степена Целзијуса. Нећемо успети без јаче 
мобилизације али и промене у производњи и развоју. Због 
тога је сазван данашњи скуп.  

Светска банка ће престати да финансира истраживања и 
експлоатацију нафте и гаса после 2019. године, саопштила 
је та институција на самиту о клими. Као разлог за овакву 
одлуку наведена је жеља за усклађивањем са циљевима 
међународног споразума постигнутим пре две године у 
Паризу. Изузете од ове одлуке ће бити неке земље у развоју 
које имају специфичне потребе приступању изворима 
енергије, док ће остали пројекти, укључујући и оне у САД  
бити обустављени.

Током самита о клими у Паризу група од 200 великих 
инвеститора одлучила је да изврши притисак на око 100 

Мој циљ је да упутим и поруку разочарења, јер су се многи 

успавали док је позив на мобилизацију нешто конкретно. Од 

постизања споразума у Паризу пре две године, многе акције 

су започете а потом се од њих одустало". Он је оценио да је 

међународни споразум о климатским променама „постао 

крхкији" после повлачења САД. 

Уочи Самита у Паризу рекао је да амерички председник 

Доналд Трамп одлуком о повлачењу „сноси одговорност" 

према историји изражавајући истовремено наду да ће Трамп 

наредних месеци променити одлуку.

Скупу је присуствовало неколико десетина светских лидера, 

међу којима и председник Србије Александар Вучић.

компанија које се сматрају загађивачима, како би се усвојиле 

мере у борби против глобалног загревања. Они су од 

предузећа затражили да „брзо реагују и побољшају мере 

против климатских промена, смање емисију штетних гасова 

са ефектом стаклене баште и редовније дају финансијске 

информације о клими", наводи се у саопштењу прочитаном 

на самиту. На списку компанија загађивача налазе се велике 

нафтне и гасне групе, као и компаније Ербас,  

Форд, Фолксваген, а и групе у области рударства и  

индустрије челика.

БИТКОИН ЈЕ СТИГАО НА 
АМЕРИЧКУ БЕРЗУ 
Почетак децембра обележен је уласком Биткоина на 
америчку берзу. Већ у првих неколико сати, након свог 
првог појављивања у понуди берзе ЦБОЕ глобал маркетс 
у Чикагу, вредност Биткоин Фјучерса, уговора којим 
се купује ова криптовалута, забележила је скок од чак 
26 одсто. Да би се смирило узбуркано тржиште берза 
је у два наврата прибегавала намерном заустављању 
трговања. Такође се, више пута у току дана, десило 
падање сајта берзе, услед интересовања које је 
превазишло сва очекивања. 

Купци биткоин фјучерса, су на неки начин орочили 
његову вредност до истека уговора, у овом случају до јануара. 

Ово је метода којом се инвеститори штите од тржишног 

ризика. Вредност купљене робе је гарантована до краја 

периода када истиче уговор, а на томе могу и да зараде, 

ако вредност те робе до истека уговора порасте, било 

да је реч о акцијама, обвезницама, старној валути, роби, 

или у овом случају биткоину. У току првог дана трговања 

биткоин фјучерсима размењено је 2.700 уговора, у 

износу од око 40 милиона долара.Вредност Биткоина је 

скочила за 7,3 одсто чиме се приближила суми од 17.000 

долара.

   ВЕСТИ / ДИС / СВЕТ

О КЛИМАТСКИМ ПРОМЕНАМА 
У ПАРИЗУ ОДРЖАН САМИТ

ПОСЛЕ 2019. ГОДИНЕ
СВЕТСКА БАНКА ОБУСТАВЉА ФИНАНСИРАЊЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НАФТЕ 



Према извештају Уницефа трећину корисника интернета у 
свету чине деца и адолесценти млађи од 18 година. У истом 
извештају наводи се и да је премало учињено да се заштите 
од ризика у дигиталном свету и да им се повећа приступ 
безбедним онлајн садржајима.

Особе узраста од 15 до 24 године чине најактивнију старосну 
групу у дигиталном свету.

Предност у овој статистици имају деца која долазе из 
богатијих средина, а постоји и дигитални јаз међу половима, 
јер је у овој години интернет користило 12 одсто више 
мушкараца него жена. Укупно 71 одсто младих на свету је 
повезано на интернет, док се остатк налази „ван мреже". 
Проценти се драматично разликују у зависности од средине 
у којој је вршено истраживање. Тако су млади у Африци 
најмање повезани на интернет, њих око 60 одсто, док је у 
Европи то ситуација са тек четири одсто младих.

Уницеф указује на то да информационо-комуникационе 
технологије повећавају традиционалне ризике у детињству, 
попут насилног понашања, а подстичу нове облике 

злостављања и искоришћавања детета, као што су креирање 
материјала о сексуалном злостављању детета по наруџби и 
директни преноси сексуалног злостављања деце.

Овај извештај наводи и позитивне стране интернета, као 
прекретнице за неке од најугроженијих категорија деце 
на свету, јер им помаже да испуне своје потенцијале и 
разбију међугенерацијске кругове сиромаштва, као и то 
што деци доноси могућност за учење и образовање. Нису 
занемарљиве ни економске прилике јер се младима  
нуди могућност обуке и приступа службама за  
проналажење послова.

Закључено је да више пажње треба обратити на оно што деца 
раде на интернету, а мање на то колико су дуго на интернету, 
док су кључне препоруке да свој деци треба обезбедити 
приступ висококвалитетним мрежним ресурсима, да је 
неопходно заштитити децу од злостављања на интернету, 
али и заштитити њихову приватност. Учење деце дигиталној 
писмености, како би била информисана и безбедна,  
је приоритет.

Децембарско заседање Министарске конференције 
Светске трговинске организације одржано је у Буенос 
Аиресу. Укупни закључак након завршетка скупа јесте 
да учесници нису успели да се усагласе око најбитнијих 
питања у области пољопривреде, онлајн трговине, 
развојне политике и рибарства. Овакав резултат 
заседања је према бројним оценама последица америчког 
све израженијег критичког става.

Генерални директор СТО Роберто Азеведо је у коментару 
о закључцима заседања изјавио: „Чланице организације 
нису се овог пута усагласиле о постизању значајних 
договора". Нагласио је и да: „Министри нису увек у стању 
да постигну разне договоре".

Сесилија Малстром, европска комесарка за трговину, 
није крила разочарење неуспехом конференције. Она 
је у својој изјави новинарима навела да све чланице 
организације морају да се суоче с „једноставном 
чињеницом да није постигнут ниједан циљ на састанку".

Већ сам почетак конференције је указао на то да неће 
све ићи сасвим глатко. У свом обраћању учесницима 
скупа Роберт Лајтхајзер, амерички представник у СТО, 
критиковао је рад организације наглашавајући како 
она више није усредсређена на склапање трговинских 
договора, као и да је постала организација чије је 
деловање „засновано на парничним поступцима".

Према Лајтхајзеровим ставовима многи чланови СТО 
покушавају да добију концесије судским путем јер их 
никада не би добили за преговарачким столом. Овакав 
став је директан наставак тезе коју је дефинисао 
амерички председник Доналд Трамп изјавом да „САД нису 
поштено третиране у СТО“ упркос њиховој дугогодишњој 
лидерској позицији у тој организацији. Након тога је за 
очекивати било смањење ангажовања САД у раду СТО.

Десет чланица организације међу којима Европска 
унија, Јапан и Канада затражиле су од Вашингтона да се 
сарадња врати на ниво који је раније постојао.

ЗАВРШЕНА БЕЗ ДОГОВОРА
КОНФЕРЕНЦИЈА СТО

ТРЕЋИНУ КОРИСНИКА ИНТЕРНЕТА У СВЕТУ ЧИНЕ 
МЛАЂИ ОД 18 ГОДИНА
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ИЗ МЕДИНА СЛАТКЕ ТЕГЛЕ 
„КРЊЕВЦА“ СТИЖУ И ДО ЈАПАНА

Фирма „Медино“ од 2004. године бави се производњом, 
откупом, прерадом, паковањем и дистрибуцијом меда и 
осталих пчелињих производа. У кратком року ова фирма 
заузела је водећу позицију на домаћем тржишту коју 
успешно одржава већ годинама уназад. Највећи део 
производње „Медина“, више од 80%, односи се на  
извоз меда. 

Директор Медина, Иван Грујић, каже да производња 
меда зависи од карактеристика године односно, 
временских услова. 

„Пошто Медино производи 100% мед који је откупљен 
од пчелара из Србије зависимо од приноса меда по 
кошници у одређеној години. Тако на пример, 2015. 
година је била једна од најбољих година у скоријој 
историји српског пчеларства. Те године откупљено је и 
прерађено 1.600.000 кг меда. Година 2016. била је доста 
лошија и тада је производња преполовљена на 800.000 
кг меда. Са друге стране у 2017. произведено је 1.200.000 
килограма меда“, каже Грујић.

„Медино“ је са својим производима стигао до Јапана, 
САД-а, Канаде, Уједињених Арапских Емирата, 
Швајцарске, Норвешке, Немачке, Италије, Шпаније, 
Француске, Аустрије, Холандије, Белгије, Словачке, 
Пољске, Чешке, Мађарске, Румуније, Босне и 
Херцеговине, Словеније, Црне Горе и Македоније.

Мед „Крњевац“ је такав да нема конкуренцију у Србији, 
како кажу у „Медину“, мало је оних с којима би и могли да 
се такмиче и упоређују јер, нажалост, последњих година на 
нашем тржишту све је више меда који је све само не прави. 

„Наш мед је 100% домаћи и гарантовано природни. 
Квалитет је нешто од чега никада нећемо одустати. 
На домаћем тржишту има доста фалсификата меда, 
а борба против фалсификата је спора и тешка. Из тог 
разлога најчешће ценовно не можемо да парирамо 
фалсификованом меду, па је наша продаја на домаћем 
тржишту доста ниска. Пошто у иностранству постоје 
ригорозни захтеви за квалитетом, наша фирма је 
фокусирана на извоз меда“, додао је Грујић.

Да је „Крњевац“ такав каквим га у „Медину“ 
представљају, потврђују и анализе две најпрестижније 
лабораторије, QСИ и Интертек, које прегледају мед из 
целог света.

„Медино је највећи извозник меда у Србији. Са око 50% 
учешћа у српском извозу меда лидер смо у откупу и 
производњи меда годинама уназад практично, од када 
је мед почео да се извози из Србије. Имамо мрежу од 
око 4.000 пчелара у Србији од којих откупљујемо мед. 
Сваке године велике напоре улажемо у истраживање 
светског тржишта меда, па након добијених резултата 
планирамо стратегију откупа, производње и извоза меда. 
Имамо веома добре односе са пакерима широм ЕУ који 
наш мед изузетно цене. Тајна успеха је у прецизности, 
поштовању задатих параметара квалитета и искрености 
са партнерима и професионалном односу са њима“, 
закључује директор „Медина“.

По години извезу милион килограма

„Медино“ ради као самостална фирма под тим именом 
од 2012. године, а у последње четири године одавде је 
пут светских трговина отишло скоро четири милиона 
килограма меда. У 2017-ој години, закључно са октобром, 
сваки други килограм који је прешао границу, кренуо је 
из „Медино“ погона у Крњеву.

   ЗАНИМЉИВОСТ 

Пише: Редакција Гласника

У Крњеву, на једном месту мед 
и буквално тече. Прави мед





Име потиче од легенди које су први европски досељеници 
испредали у жељи за откривањем нових земаља и 
лаким стицањем богатства. Гастрономски посматрано 
термин „с ребра“ би могао да се односи на мекано јунеће 
месо припремљено на традиционалном аргентинском 
роштиљању познатом као асадо. Аргентинци су светски 
познати по својој љубави према говедини и месу уопште, 
а сигурни смо да је бифтек ипак најомиљенији комад за 
припрему локалних специјалитета. Уз месо обично иде 
и неки прилог од поврћа, што нас доводи до највећег 
кванташа у Аргентини, пијаце Меркадо Сентрал. Овај 
гигант простире се на преко 500 хектара и задужен је за 
снабдевање више од 13 милиона становника шире области 
Буенос Аиреса.

Сам град Буенос Аирес има аутономни статус унутар 
републике, и настањује га близу 3 милиона становника. 
Његова историја датира из времена колонизаторских 
похода покренутих након Колумбових открића.  

Прва насеобина подигнута на ушћу Ривер де ла Плате 
потрајала је од 1536. до 1542. Насељеници су таман толико 
успевали да се одупру нападима урођеничких племена. У 
архивима је остало записано име Педра де Мендозе као 
оснивача насеља. Порекло имена Буенос Аирес нас враћа у 
веровања европских морнара. Са значењем „добар ваздух“ 
или „добар ветар“ односи се на Госпу добрих ветрова, 
ону којој су се морепловци у доба једрењака молили да 
их успешно доведе до циља, а потом и да им помогне у 
безбедном повратку матичној луци. Уколико се у данашње 
доба затекнете на отвореном мору без модерних уређаја 
за навигацију, вероватно ћете морати да се обратите на 
исту адресу. Хуан де Гареј је 1580. доједрио до напуштеног 
насеља, спуштајући се реком Параном од Асунксиона 
(данашња престоница Парагваја). Очито је да ово место 
има подједнаку привлачност било да долазите са копна 
или са Атлантика, а  нови оснивачи нису имали замерки на 
претходно дато име. Овога пута град је успео да се одржи, 
а и да потраје, развијајући се све до данашњих дана. 

Буенос Аирес је од самих почетака свој опстанак, као 
и сваки лучки град, заснивао на трговини. Положај на 
ушћу Рио де ла Плате у Атлантик свакако погодује таквим 
активностима. Сама Рио де ла Плата настаје спајањем 
река Уругвај и Парана, неких 290 километара од града, 
унутар латиноамеричког континета. Уколико сте прави 
Аргентинац онда знате да је ова река најшира на свету, 
са невероватних 220 километара од обале до обале пре 
спајања са океаном. То што ову акваторију неки географи 
сматрају заливом њих уопште не интересује.  

   ДИС КАРАВАН

Пише:  Велибор Токовић

У буквалном преводу Аргентина 
значи „земља сребра“

МЕРКАДО СЕНТРАЛ 
ТАНГО У РИТМУ СВЕЖИНЕ

БУЕНОС АИРЕС ЈЕ ОД САМИХ ПОЧЕТАКА СВОЈ 
ОПСТАНАК, КАО И СВАКИ ЛУЧКИ ГРАД, ЗАСНИВАО 
НА ТРГОВИНИ. ПОЛОЖАЈ НА УШЋУ РИО ДЕ ЛА 
ПЛАТЕ У АТЛАНТИК СВАКАКО ПОГОДУЈЕ ТАКВИМ 
АКТИВНОСТИМА



Становници Буенос Аиреса, који свој град у жаргону често 
називају „Баирес“, важе за поносне и помало уображене. 
Са друге стране познати су и по самокритичности. Ово 
је општи став који о њима имају остали сународници, а 
интересантно је да исти стереотип о Аргентинцима гаје 
становници околних земаља. Као и увек стереотипи су 
нешто што се најлакше руши директним контактом са 
људима отвореног срца.

Аргентинци су у претходна два века имали бурну историју. 
Независност од шпанске круне стекли су почетком XIX 
века. Повод за побуну била је, погађате, трговина. Услед 
честих пиратских напада Шпанци су развили специфичан 
систем заштите трговачких поморских конвоја. Роба је до 
Буенос Аиреса, као и до свих осталих латиноамеричких 
лука под шпанском влашћу, стизала из Лиме, где је опет 
стизала из Севиље која је била једина лука са дозволом за 
трговину са колонијама. Све ово је утицало на повећање 
цене и тешку доступност тражених добара. Идеални 
услови за развој алтернативних добављачких канала, 
сложићете се. У даљем развоју игре Португалци покривају 
потражњу, Шпанци реагују смањењем намета, али касно. 
Точак историје се завртео и Аргентина побеђује у Рату 
за независност. У наредним деценијама што Енглеска, 
што Француска, безуспешно покушавају да преузму 
контролу над Буенос Аиресом у неколико наврата. Град 
остаје слободан, а паралелно са пристизањем бројних 
досељеника, претежно из Италије и Шпаније, добија све 
европскије црте лица. 

Прелазак у наредно, двадесето, столеће Буенос Аирес 
дочекује са епитетом Париза Латинске Америке. Град 
поприма обрисе метрополе, а 1913. у погон је пуштена прва 
линија подземне железнице. Оригиналне композиције, 
познате као Лас Брухас, саобраћале су овом линијом све 
до 2013. Архитектонски распон у време прве грађевинске 
експанзије кретао се од колонијалног стила, преко 
Арт Деко и Арт Нуво линија, новоготских шиљака, до 
раскошних детаља карактеристичних за париске фасаде у 
доба Бурбона. Период између два светска рата одликује 
заокрет према модерним високим грађевинама. Каванах 
торањ је изграђен 1936. и са својих 120 метара висине 

још увек представља једно од упечатљивијих визуелних 
обележја градске панораме. Иначе ова зграда је прва 
у историји светске архитектуре са уграђеним системом 
централне климатизације. У последњих 70 година према 
небу изнад Буенос Аиреса устремили су се бројни врхови 
новоподигнутих солитера, но иако је урбани пејзаж 
променио физиономију изворни шарм није нестао.

Повећани број имиграната крајем XIX века је за 
последицу, уз промену укупног менталитета варошана, 
имао и повећану потражњу за свежим прехрамбеним 
производима. За изградњу велике пијаце  пронађена је 
локација у близини железничке пруге, на пола пута између 
регија Ла Бока и Оливос. Оба поменута локалитета су 
били главни произвођачи зелениша у то доба. Почетком 
1893. у рад је пуштена велетржница Меркадо Сентрал 
де Абасто. Наткривени простор за трговину заузимао је 
1.300 квадратних метара, а након једне деценије пијаци су 
придодати расхладни капацитети. То ипак није променило 
одлуку градских власти према којој овде није била 
дозвољена трговина месом. Тако је остало све до 1939. 
када је град укинуо забрану. На то је у битној мери утицала 
изградња сасвим новог пијачног комплекса у периоду од 
1931. до 1934. Ова грађевина је под именом Абасто још 
увек присутна у животу града. Оно што се променило 
јесте њена намена. Данас је то највећи шопинг мол у 
Аргентини, а своју функцију у смислу кванташа изгубио је 
1984. отварањем новоизграђеног центра, измештеног из 
градског језгра.

Нови Меркадо Сентрал у срцима старијих Аргентинаца 
изазива одређене емоције које кванташи обично не 
побуђују. Поменули смо бурну историју овог народа, а они 
упућенији знају и мало више о периоду владавине војне 
хунте, нераскидиво везаним са нестанком десетина хиљада 
људи. Изградња Меркадо Сентрал пијаце поклапа се са 
периодом када је 1983. земља наставила демократским 
путем развоја. У питању је био први велики јавни пројекат 
нових власти. Истини на руку, пројекат је започет раних 
шездесетих када је извршена експропријација земљишта 
намењеног овој сврси. Током наредних деценија овај 
пројекат је имао своје успоне и падове карактеристичне за 
подухвате ових размера. Пробијање рокова и трошковних 
оквира, малверзације, злоупотребе у дневнополитичке 
сврхе, и да не набрајамо даље, звучи исувише познато. 
Нови представници народне воље су препознали овај 
пројекат као полигон на коме могу да докажу своју 
посвећеност општедруштвеном добру.  

1913. У ПОГОН ЈЕ ПУШТЕНА ПРВА ЛИНИЈА ПОДЗЕМНЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦЕ. ОРИГИНАЛНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ, ПОЗНАТЕ 
КАО ЛАС БРУХАС, САОБРАЋАЛЕ СУ ОВОМ ЛИНИЈОМ СВЕ 
ДО 2013.
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Дат је гас, похватани су испуштени конци, уведен ред и 
у октобру 1984. пијаца је коначно пуштена у рад. Абасто 
је изгубио своју вишедеценијску функцију, а законска 
регулатива је условила и затварање осталих кванташа 
по предграђима. Цело шире подручје Буенос Аиреса 
снабдева се овде, изузев пар области којима је допуштено 
да потрепштине набављају на њима релативно ближем 
регионалном маркету Ла плата.

Меркадо Сентрал заузима више од 500 хектара, од којих 
је преко 200 намењено комерцијалној употреби. На њима 
је подигнуто 18 наткривених павиљона са близу 700 
фиксних продајних места, уз још око 200 „слободних“ 
тезги. Годишње овде прође око 140.000 камиона, а на 
дневном нивоу обави се више од 5.000 трансакција у току 
којих власника промени преко 3.500 тона свеже робе. 
У току дана овуда послом прође, наиђе, сврати, од 10 - 
15.000 људи. Иако је туризам једна од значајнијих грана 
Буенос Аиреса, Меркадо Сентрал ипак није популарна 
туристичка дестинација. Атмосфера је исувише пословна 
и ужурбана, а темпераментни латиноси и немају баш пуно 
разумевања за оног ко би овде само да разгледа и да 
купи пар јабука. Другим речима: „Аста ла виста, ако ниси 
дошао бар са долара триста“. Споразумевање се овде 
наравно обавља на шпанском, и то не важи само за пијацу. 
Млађа популација барата енглеским, али пријатељски 
контакт се далеко брже успоставља у случају да сте 
показали бар мало напора да овладате језиком домаћина. 
Уосталом сетите се са колико симпатија код нас посматрају 

странце док ломе језик са основним појмовима као што су 
ћевапчићи и шљивовица. Довољан је летимичан поглед на 
изложену робу како бисмо схватили да нас у наставку дана 
очекује озбиљно истраживање по градским ресторанима. 
Избор и свежина обећавају, једноставно када видите 
толико квалитетне робе на једном месту знате да ће бити 
преточена у кулинарска чуда. 

Када у Аргентини кажете месо, то се односи на говедину. 
Она је и главни састојак поменутог асадо-а. Да свињетина 
не буде сасвим запостављена ту је чоризо, пикантна 
кобасица чији укус препознајемо у најразличитијим 
традиционалним јелима. Асадо није само обичан роштиљ, 
то је друштвени догађај коме морате да присуствујете 
да бисте продрли у душу домаћина. Испијање мате чаја 
је још једна од традиционалних друштвених активности 
које доприносе зближавању. Мада, ако ћемо искрено, 
уз поменуте месне специјалитете далеко боље леже 
аргентинска вина. Залазак сунца доноси нове вибрације 
велеграду смештеном између воде и плодне равнице 
пампаса. Док на хоризонту као да промичу сенке гаучоса 
на коњима, из оближњег локала допиру димом пригушени 
звуци бандеона. Овај хармоници налик инструмент је 
носилац динамичног танго ритма. Жена и мушкарац крећу 
се подијумом у савршеном сагласју. Гледају се у очи са 
страшћу типичном за Буенос Аирес. Подједнако напето и 
за чула алармантно је присуствовање градском дербију 
између Бока јуниорса и Ла Плате. Велики Диего Марадона 
је потекао одавде. Градски плочници и пољане изнедрили 
су још много значајних људи. Поменућемо још двојицу, 
актуелног поглавара римокатоличке цркве Папу Фрању, 
као и некрунисаног владара писане речи Х. Л. Борхеса. 
Додаћемо и да се сваког викенда у бројним позориштима 
одигра више од 300 различитих представа. Зато речник 
шпанског у руке и правац Буенос Аирес.

МЕРКАДО СЕНТРАЛ ЗАУЗИМА ВИШЕ ОД 500 ХЕКТАРА, 
ОД КОЈИХ ЈЕ ПРЕКО 200 НАМЕЊЕНО КОМЕРЦИЈАЛНОЈ 
УПОТРЕБИ. НА ЊИМА ЈЕ ПОДИГНУТО 18 НАТКРИВЕНИХ 
ПАВИЉОНА СА БЛИЗУ 700 ФИКСНИХ ПРОДАЈНИХ 
МЕСТА, УЗ ЈОШ ОКО 200 „СЛОБОДНИХ“ ТЕЗГИ





Често почетак нове године обележавамо јавно 
саопштеним, или код оних интровертнијих у себи 
изреченим, одлукама о битним променама које ћемо 
спровести. Не постоји прецизна статистика о броју у 
пракси стварно остварених новогодишњих резолуција, 
али постоји уврежено мишљење да је у питању обичај који 
нам је стигао из западних крајева планете. 
Да ли је баш тако?

Као и обично када су у питању општепознате ствари 
истина је мало другачија. Сетимо се рецимо чувене приче 
о садржају гвожђа у спанаћу. Колике су само дечије сузе 
проливене над зеленим садржајем тањира док је трајало 

убеђивање у то да Попај сигурно зна шта ради када 
посеже за омиљеним поврћем да би стекао надљудску 
снагу. Истина је у ствари да је, током лабораторијског 
испитивања обављеног пре скоро једног века, 
неименовани научник грешком померио зарез на цифри 
која је означавала егзактан садржај гвожђа у испитиваном 
узорку спанаћа. Резултат ове грешке је вишедеценијско 
преписивање десетоструко увећане бројке. Заблуда је 
делимично откривена релативно скоро када се неко сетио 
да понови испитивање. Но да се вратимо новогодишњим  
одлукама. Историја каже да је овај обичај у ствари 
потекао на Истоку. Вавилонци су наиме још 4.000 година 
пре нове ере практиковали нешто што се у својој суштини 
не разликује много од овога о чему пишемо. Обележавали 
су смену календарских година, а добром праксом се 
сматрало враћање свих дугова насталих у протеклој и 
прављење планова за наредну годину.

Пише:  Велибор Токовић

Крај године је доба када правимо 
планове за наредни период, уз 
освртање на резултате остварене 
током протекле године

ВРЕМЕ ПРАЗНИКА
ВРЕМЕ РАДОСТИ

   OБИЧАЈИ



Бројни други обичаји у вези са празницима које 
прослављамо након почетка зиме свој корен имају у 
паганским, прехришћанским ритуалима. Календарска 
смена јесени и зиме одређена је најкраћим временски 
распоном између сунчевог изласка и заласка. Од тог 
момента дан почиње да се продужава, што додуше 
примећујемо тек крајем јануара, али дефинитивно је 
крај децембра тренутак када би требало да почнемо са 
радовањем због почетка новог природног циклуса чији 
смо неодвојиви део, уважавали ми то или не. 

За хришћански свет најзначајнији празник у овом периоду 
представља Божић. Рођење Исусово свакако има јаку 
симболичку повезаност са доласком новог раздобља 
сунчеве светлости, топлоте и благостања, стварима које 
су чиниле срж славља и у миленијумима пре наше ере. 
Услед неслагања око календарских измена, данас имамо 
хришћанску већину (укључујући и неке православне 
цркве) која се у времену оријентише према реформисаном, 
грегоријанском календару. Са друге стране су они који 
време рачунају према јулијанском календару. Први јануар 
као почетак године је иначе установљен у старом Риму у 
доба Гаја Јулија Цезара. Све цркве фактички обележавају 
исте битне датуме, али постоји разлика од тринаест дана 
између два календара, која се код нас често погрешно 
третира као некаква српска изузетност. Редослед 
празника је увек исти: Свети Никола, Божић, Нова година.

Српска Нова година дакле и није баш толико само српска. 
Уопштено први јануар није имао толики значај у јавном 
животу до пре стотинак година. Код нас је обележаван 
Свети Никола, као слава са највећим бројем домаћина 
који је прослављају. Божић, са Бадњим даном, је 
несумњиво био најсвечанији, најбитнији и најрадоснији 
зимски празник. Иза њега је долазио Мали Божић, дан 
посвећен светом Василију. У Карађорђево време на овај 
дан су одржавана скупштинска заседања. На кућним 
трпезама је послуживана глава сачувана од божићне 
печенице а припремана је и посебна погача од белог 
пшеничног брашна – василица. Интересантно је да у 
Грчкој на празник посвећен светом Василију спремају 
посебну посластицу, познату као „василопита“. У њу се 
умеће сребрни или златни новчић, а верује се да ће онај 
члан породице који га пронађе имати среће током целе 
године. Више је него очигледна аналогија са нашом 
Божићном чесницом.

Када смо већ код чеснице у њу се, у зависности од краја у 
коме се спрема, поред новчића додају и зрно кукуруза за 
плодност, комадић дрена за здравље, комадић дрвета који 
симболизује јарам (ко га добије нарадиће се у наредној 
години), као и многи други састојци, често засновани 
више на креативности домаћице неголи на самом обичају. 
Божићна печеница је обично синоним за прасе на ражњу, а 
према неким ауторима ова пракса је настала у доба турске 
владавине. Било је то решење које је гарантовало да ће 
укућани остати сити на празник уколико им бану незвани 
гости наоружани јатаганима. Бадњак је још један од обичаја 
претеклих из словенске традиције.  

Пре прихватања хришћанства поштовање је указивано 
бројним божанствима, од којих су многа била 
персонификована дрвећем. Храст заузима посебно 
место у тој митологији, о томе нам сведочи и данашње 
страхопоштовање које људи указују преосталим „запис 
дрветима“. Стога када домаћин на Бадњи дан порани и 
оде у шуму по младо церово стабло он то чини са јасно 
исказаним поштовањем према сопственим прецима. 
Уношење бадњака у кућу је колико свечан толико и 
радостан чин, сматра се да на тај начин домаћинство 
успоставља директну везу и са божанством и са 
претходним генерацијама. И обичаји посипања сламе 
по поду, бацање разног зрневља и ораха по кућним 
ћошковима, дечије пијукање, сви ти радосни детаљи 
традиције имају своје јако упориште у колективном 
памћењу. Црква је све то мудро искористила и  
заогрнула плаштом опште радости због Божића,  
дана рођења спаситеља.

Званично прихватање грегоријанског календара након 
Првог светског рата дало је добру основу поменутом 
инаћењу везаном за Српску нову годину. У устаљени 
редослед унета је забуна, а уз помоћ штампе и радија 
почели су да пристижу и неки нови обичаји. Реакција 
код једног дела становништва је углавном била „нећу да 
славим њијове празнике по њијовим обичајима“. Други 
су опет прихватали неке од новотарија. Кићење јелке је 
једна од ствари која је данас сасвим уобичајена у свим 
домовима, али пре једног века и није баш било тако. 
Истини за вољу још су стари Римљани у зимско доба 
уносили гране четинара у своје виле да би улепшали 
атмосферу. У облику који данас познајемо овај обичај се 
јавио у Немачкој у време протестантске реформе Мартина 
Лутера. Он је током једне зимске шетње био толико очаран 
призором хиљада звезда које су светлуцале кроз густе 
четине, да је морао да понесе малу јелку својој кући. 
Украсио ју је свећицама на радост укућана и ускоро су 
његови следбеници прихватили овај обичај. 

Према неким ауторима Немци су уношење јелке у дом 
преузели од Руса. И овде постоји јасна блиска повезаност 
са паганским култовима дрвећа, и веома велика сличност 
са уношењем бадњака у дом. Украшавање јелке се 
незаустављиво ширило Европом током наредних столећа, 
у деветнаестом веку је већ било веома популарно 
и у Америци. Из тог периода потиче и чувена песма 
„Џингл белс“. У Војводину су овај обичај донели Немци 
насељавани за време Марије Терезије. Прво су га 
прихватили тамошњи Срби а одатле се сваке године 
лагано ширио према југу. Политичка ситуација након 
Другог рата допринела је популаризацији Новогодишњег 
славља. Прослава старих празника спадала је у 
ризичне активности и то је поприлично допринело фами 
изграђеној око Српске нове. 

Традиција даривања деце у доба празника такође није од 
јуче. У недељама пред Божић прослављани су Детињци, 
Материце и Оци. Ови празници су својом веселом 
природом доприносили породичном зближавању. 

УСЛЕД НЕСЛАГАЊА ОКО КАЛЕНДАРСКИХ 
ИЗМЕНА, ДАНАС ИМАМО ХРИШЋАНСКУ ВЕЋИНУ 
(УКЉУЧУЈУЋИ И НЕКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ) КОЈА СЕ 
У ВРЕМЕНУ ОРИЈЕНТИШЕ ПРЕМА РЕФОРМИСАНОМ, 
ГРЕГОРИЈАНСКОМ КАЛЕНДАРУ. СА ДРУГЕ СТРАНЕ СУ 
ОНИ КОЈИ ВРЕМЕ РАЧУНАЈУ ПРЕМА ЈУЛИЈАНСКОМ 
КАЛЕНДАРУ

УНОШЕЊЕ БАДЊАКА У КУЋУ ЈЕ КОЛИКО СВЕЧАН 
ТОЛИКО И РАДОСТАН ЧИН, СМАТРА СЕ ДА НА ТАЈ НАЧИН 
ДОМАЋИНСТВО УСПОСТАВЉА ДИРЕКТНУ ВЕЗУ И СА 
БОЖАНСТВОМ И СА ПРЕТХОДНИМ ГЕНЕРАЦИЈАМА
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На Википедији смо пронашли занимљив пасус из ревије 
„Историја". У новембарском броју за 2014. описано је како 
су Детинци и Материце прослављани почетком 20. века у 
Београду: „Божићно славље је наговештавао низ празника 
који су му претходили. Детинци, Материце и Оци су били 
слављени у оквиру породице, али су се кућне догодовштине 
са „везивањем" препричавале по кафанама и на женским 
седељкама. На Детинце родитељи „везују" своју децу 
парчетом канапа, а потом се деца „дреше" поклонима. 
Вриска млађе деце у бежању пред родитељима је 
обавештавала кад се и код кога почињало. Наравно, обично 
би отац дао неку пару да се мајци купи поклон. Понеко дете 
би уштедело нешто од кусура из продавница, па би купило 
симболичан поклон. Важно је било показати пажњу. Деца 
без родитеља која су се сама старала о себи, а таквих није 
било мало на Дорћолу, увек су „случајно" пролазила поред 
кућа оних супружника који нису имали деце. Често су они 
баш те недеље излазили „послом" на улицу, правећи се да 
не хају за децу око њих. Изненада би им се у рукама нашли 
комади канапа и почела би трка по улици, уз невиђену цику 
и вриску. Најчешће би најмлађи који не могу још довољно 
брзо да побегну први били ухваћени и „везани". Пошто нису 
имали чиме да се „откупе", поклоне су добијали ако свечано 
изјаве да су добри били целе године.  

Материце су биле већ озбиљнији празник. Тад деца 
везују своју мајку, али знају да заређају и по родбини и 
комшилуку, и везују све на које наиђу. У кући Богдановића 
(позната рибарска породица) ни кућна помоћница, 
Словакиња Јулка, није била поштеђена. Изабарана 
деца из дома али и понеко друго сирото дете били би 
одведени у двор да „везују краљицу" и приме поклоне. 
Њено величанство краљица Марија Карађорђевић је 
била веома активна у прослави овог празника. Следећи 
њен пример и најугледније београдске даме су биле 
жустре чланице добротворних друштава, највише „Кола 
српских сестара", којима је главни празник био Материце 
јер су тада делиле поклоне сиромашној деци. На Очеве 
су се „дрешили" очеви, али без јавног „везивања", то је 
било само у кругу породице. И опет су се делили поклони 
и помоћ сиротињи. Богати људи су тога дана давали 
издашне јавне поклоне, јер је то био и начин исказивања 
престижа у друштву. Купили би нову и лепу одећу за 
неколико десетина малишана, поделили то деци и 
обавезно се фотографисали.“

Божић Бата је временом уступио место Деда Мразу, али 
то је тема која захтева посебан текст. Даривање деце 
за Светог Николу је још један од старих обичаја који је 
некако прешао на новогодишњу ноћ. На крају крајева, 
оно што је најбитније је да своје ближње обрадујемо 
свом љубављу коју им можемо дати. Прихватимо да је 
свет препун различитости и да је баш зато толико леп. И 
као што смо имали прилике да чујемо у ДИС-овом споту, 
будимо људи какви јесмо. Јер вредности нас спајају још 
снажније у ово празнично доба.

БОЖИЋ БАТА ЈЕ ВРЕМЕНОМ УСТУПИО МЕСТО ДЕДА 
МРАЗУ, АЛИ ТО ЈЕ ТЕМА КОЈА ЗАХТЕВА ПОСЕБАН ТЕКСТ. 
ДАРИВАЊЕ ДЕЦЕ ЗА СВЕТОГ НИКОЛУ ЈЕ ЈОШ ЈЕДАН 
ОД СТАРИХ ОБИЧАЈА КОЈИ ЈЕ НЕКАКО ПРЕШАО НА 
НОВОГОДИШЊУ НОЋ



Састојци:
• 700 г ДОБРО брашна
• 100 г маслина
• 1 кашика шећера,
• 15 г кесица сувог квасца
• 1 кашичица соли
• 2 кашике маслиновог 

уља
• ½ л топле воде
• 4 чена белог лука,
• Оригано, рузмарин, ким

ОРАДА 
У РЕРНИ
Састојци:
• 2 oраде средње величине
• 1 лимун
• Маслиново уље
• 2 чена белог лука
• ½ везе свежег листа першуна
• Со, бибер, оригано

ЋАБАТА СА 
МАСЛИНАМА

Припрема:
Брашно сипати у чинију, додати 
шећер, суви квасац, со, воду и на 
крају маслиново уље. Умешати у 
тесто које треба да буде лепљиво. 
Покрити влажном крпом и оставити 
40-50 минута да одстоји на топлом. 
Када тесто нарасте додати маслине 
исецкане на комадиће, зачине и 
бели лук. Умешати све у тесто, па 
га пребацити на радну површину 
претходно посуту брашном. Тесто 
благо развући, покрити чистом 
крпом и оставити да одстоји сат 
времена. Нарасло тесто посути 
по површини маслиновим уљем, 
пребацити крајеве на средину тако 
да се формира векна и убацити у 
посуду за печење. Пећи 40-50 мин 
у рерни загрејаној на 200° C.

Рибу очистити, добро опрати и маринирати 30 минута у маслиновом уљу и биберу. 
Маринирану ораду напунити и целу премазати смесом направљеном од маслиновог 
уља, бибера, ситно сецканог белог лука, сецканог листа першуна и соли. Пећи 
у ватросталној посуди, прекривено фолијом на 200⁰ С. После 15 минута скинути 
фолију, залити рибу соком од печења и наставити са печењем још 20-25 минута. 
Када риба добије златножуту боју све прелити соком од лимуна. Служити уз 
гриловано поврће и фино расхлађено бело вино.

Припрема:

   РЕЦЕПТИ



Састојци:
• 1 главица киселог купуса
• 2 пара Берлинер 

кобасица
• 2 главице црног лука
• 4 чена белог лука
• 2 кашике универзалног 

ДОБРО зачина
• 1 кашичица бибера
• 1 кашика ДОБРО зачинске 

паприке

ПОДВАРАК
СА КОБАСИЦОМ

Састојци:

Састојци:

• 2,5 кг свињске 
потрбушине са 
кожом

• 1 веза рузмарина
• 1 веза жалфије
• 2 кашике семена 

коморача
• 1 лимун
• 2 главице црног лука
• Со, бибер

• 1 литар млека
• 4 јајета
• 6 кашика шећера
• 2 кесице ванилин 

шећера
• 2 пуне кашике 

брашна

РОЛОВАНО 
ЦАРСКО МЕСО

ШНЕНОКЛЕ

Рерну загрејати на 190° C. Ставити 
потрбушину на радну површину 
с кожом окренутом на горе. Кожу 
засећи оштрим ножем у правилним 
размацима, затим утрљати со и 
семенке коморача. Окренути и 
утрљати со и семенке коморача. 
Зарезати ножем и са ове стране, 
па утрљати смесу претходно 
исецканог рузмарина, жалфије 
и меснатог дела лимуна. Овако 
припремљен комад умотати с 
кожом на спољашњој страни. 
Везати кухињским канапом да се 
ролат не би отворио. Лук исечен 
на велике комаде ставити на дно 
плеха за печење. Роловано месо 
положити преко лука, тако се неће 
натапати сопственом масноћом. 
Посути са мало соли и преосталим 
семенкама коморача. Пећи 2 сата 
на 180° C, последњих 15 минута 
повећати температуру на 240° C да 
би добили хрскаву корицу.

Купус исецкати на ситно и 
динстати са 2 дл воде док не 
омекша. Кобасице исецкати на 
колутиће и благо пропржити 
са обе стране на мало уља. 
Лук исецкати на ребарца и 
продинстати у масноћи од 
пржења кобасица док не 
постане стакласт. Бели лук 
исецкати ситно и додати црном. 
Све састојке спојити, измешати 
и преручити у ватросталну 
посуду. Запећи у рерни док не 
добије златножуту боју.

Припрема:

Припрема:

Млеко сипати у шерпу са дебелим дном и укључити 
ринглу на средњу јачину. Беланца умутити чврсто.
Смањити јачину рингле на најмање и у млеко које 
струји супеном кашиком убацивати кнедле од улупаних 
беланаца. Кад почну да нарастају, окренути их да се 
скувају и са друге стране. Готове кнедле вадити из 
шерпе и ређати у посуду. Млеко склонити са ватре. 
Жуманцима додати шећер и ванилин шећер па добро 
умутити, док не побеле и почну да пенушају. Додати 
две кашике брашна, прво их лагано умешати варјачом, 
па тек онда миксером. У добијену смесу улити кутлачу-
две топлог млека па промешати варјачом док се не 
сједини. Млеко вратити на ринглу, укључити на тихо, 
па уз непрестано мешање лагано уливати умућена 
жуманца. Наставити са мешањем све док се не добије 
густ крем. Добијеним кремом прелити кувана беланца 
и оставити да се све добро охлади. По жељи украсити 
чоколадним мрвицама или прелити џемом.

Припрема:
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РЕШЕЊЕ СУДОКУ 1/. 791, 342, 856 - 584, 697, 312 - 362, 815, 794 - 237, 569, 148 - 645, 281, 937 - 918, 734, 625 - 123, 476, 589 - 479, 158, 263 - 856, 
923, 471 2/   528, 961, 374 - 197, 435, 268 - 436, 872, 591 - 951, 683, 742 - 273, 154, 986 - 864, 297, 135 - 682, 719, 453 - 745, 326, 819 - 319, 548, 627. 
БЕЛА УКРШТЕНИЦА: Приказати се, луталица, лк, атакамит, ос, Такоради, бе, ива, мч, Бор, ћо, р, акорд, Естер, радар, штафета, она, м, Кенија, 
кн, апорем, трач, њива, ован, е, еротика, Ипр. ОСМОСМЕРКА: даире. СКАНДИНАВКА: зуб, вк, им, апаш, ад, реостат, Рот, татарка, Раб, ре, 
ВРЕДНОСТИ НАС е, Анто СПАЈАЈУ, е, рикша, Ивановић, Аца, Сирано, оса, ча, стрина, ујак.
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СКАНДИНАВКА





       

       

         

      

        

       

       

       

      

      

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

. ,  
, . 

 

 

 

 

  

 
 

 

  
 
 
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            
 

: 1.  (0), 2. -
 –  ( .) (1), 3.  

 –  ( .) (1),  
4.  – -

 (1),  5.   – -
 –  (3), 6. 

 – 
 –  (3), 7.  

 –  (1), 8. 
 –  

 (1),  9.  –  
 -  ( .) (2), 10.  
  –  (1), 11.   – -
 –  (2). 12.  

 –  (1).  
: 1.  (0),  2. 

  –   (1),  3.  – 
 (1), 4.   –  

 (1), 5.  –  
 –  

(2), 6.  –  (1), 
7.  ( .)  –  –  

 ( .) (2),  8. ,  
–  –  

.) (3), 9.  –  
–  ( .) (4), 10.  –  

 (1), 11.  –  (1).  

 
. . 

БЕЛА УКРШТЕНИЦА

ИЛУСТРОВАНА ОСМОСМЕРКА






