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О
на има 42 го ди не, 
сред њу струч ну спре
му, осно ва ла је фир му 
и ру ко во ди њом јер је 
би ла при ну ђе на а не 

пр вен стве но за то што је ви де ла 
при ли ку да ши ри ви ди ке и на пре
ду је у ка ри је ри. Уда та је, има де
цу, ба ви се тр го ви ном на ве ли ко 
или ма ло, или је ухле бље на шла 
у сек то ру услу га и пре ра ђи вач
ке ин ду стри је. Ис тра жи ва ње 
ко је је об ја ви ло Ми ни стар ство 
фи нан си ја и при вре де по ка зу је 
је да је уче шће пред у зет ни ца у 
ма лим и сред њим пред у зе ћа 
до сти гло 26 про це на та, што је 
бли зу европ ског про се ка од 30 
од сто. Код нас, да кле, у сва ком 
че твр том пред у зе ћу, у Евро пи у 
сва ком тре ћем, што зву чи вр ло 
охра бру ју ће. 

Та ко срп ску пред у зет ни цу, да 
бу де мо пре ци зни у на зи ву, ви де 
ста ти сти ча ри и ис тра жи ва чи. А 
ми смо са че ка ли да про ђе Осми 
март па да овај текст без епи те

та „при го дан за њен дан” бу де 
осврт на то ка ко же не пли ва ју 
уз бур ка ним во да ма би зни са. 
Пр во ку ца мо на вра та Удру же ња 
по слов них же на Ср би је и пред
сед ни це Са ње По по вићПан тић. 
До ду ше „си ро ти му шкар ци” мо
гу да по ми сле да оне има ју не ке 
по себ не по тре бе у по слу ка да се 
са ста ју у „свом” удру же њу, упр
кос то ме што по сто је при вред не 
ко мо ре... Али, оне упор не и „жи
ла ве” не по су ста ју. Отва ра ју вра
та УПЖ чим им по не ста не по др
шке, иде ја, или по же ле са не ким 
да раз ме не ис ку ство, по са ве ту ју 
се или чак и ра зо но де.

И за го ва ра ње ва жно

– Удру же ње је на ста ло 1998. го
ди не и успе шно по слу је већ 15 
го ди на. Има мо 250 чла ни ца из 
це ле Ср би је, успе шно са ра ђу је
мо са шест ло кал них удру же ња 
пред у зет ни ца и по мо гли смо 
осни ва ње до са да че ти ри ло
кал на удру же ња, од то га у овој 

го ди ни у За је ча ру и Су бо ти ци, 
а пла ни ра мо да  по др жи мо и 
осни ва ње удру же ња у Бу ја нов
цу. Спе ци фич ност на шег удру
же ња је сте у то ме што је у мо
гућ но сти да се по себ но по све ти 
же на ма као пред у зет ни ци ма и 
да за њих вр ло ци ља но ор га ни
зу је обу ке, по слов не су сре те, 
при ку пља ње и сла ње ко ри сних 
по слов них  ин фор ма ци ја – ис ти
че Са ња По по вићПан тић, пред
сед ни ца Удру же ња по слов них 
же на Ср би је.

– Сва по слов на удру же ња пру
жа ју сли чан па кет услу га, али ми 
се тру ди мо да на шим чла ни ца
ма обез бе ди мо услу ге ко је су 
у нај ве ћој ме ри при ла го ђе не 
њи хо вим по тре ба ма, и то он да 
ка да је њи ма нај по треб ни је, а 
не он да кад ми ми сли мо да је 
то њи ма по треб но – до да је на ша 
са го вор ни ца, ина че ис тра жи вач 
у Ин сти ту ту „Ми хај ло Пу пин”. 

Кон крет но то би би ло…
– До ста се ба ви мо ис тра жи ва

њем по тре ба и про бле ма пред
у зет ни ца као и по сре до ва њем 
из ме ђу њих и ре ле вант них ин
сти ту ци ја ко је су над ле жне за 

Сигуран ослонац 
породици

Предузетница отвара углавном фирму да би обезбедила 
егзистенцију себи и ближњима, зато нема проблема ни са 

мушким занимањима, техничким наукама и – склона је  
мањем ризиковању од колега

Још пљу ште  
ша ма ри

Же не у Ср би ји чи не 51,3 по
сто по пу ла ци је, при че му се 
у про се ку уда ју са 27 го ди на, 
жи ве две го ди не ду же од му
шка ра ца, до ми ни ра ју у ве ћи ни 
обла сти, али је њи хов по ло жај 
у Ср би ји још на не за до во ља
ва ју ћем ни воу, при че му су 
оне у по себ но те шком по ло
жа ју ка да је у пи та њу њи хов 
здрав стве ни ста тус и на си ље 
над њи ма, ис та кла је не дав но 
ми ни стар ка здра вља у Вла ди 
Ре пу бли ке Ср би је Сла ви ца 
Ђу кићДе ја но вић на окру
глом сто лу „По ло жај же на у 
Ср би ји”.
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раз ли чи та пи та ња са ко ји ма 
се пред у зет ни це су сре ћу у раз
ли чи тим фа за ма раз во ја свог 
би зни са. Мо де ран на зив за ту 
ак тив ност је сте „јав но за го ва ра
ње” и ми смо у фе бру а ру ове го
ди не фор ми ра ле Од бор за јав но 
за го ва ра ње уну тар на шег удру
же ња, са ста вљен од пред у зет
ни ца, на ших чла ни ца, са ци љем 
да се још ефи ка сни је по све ти мо 
уна пре ђе њу усло ва по сло ва ња 
за же не пред у зет ни ке у Ср би ји – 
ис ти че пред сед ни ца УПЖ.

Ка да отво ри сво је пред у зе ће 
за „га зда ри цу” по чи ње жи вот 
пун но вих ли ко ва: по чев од оп
шти на ра, по ре зни ка, кли је на та, 
рад ни ка, ма да не ке на сто је да 
на по чет ку за по сле са мо се бе 
и бли же чла но ве по ро ди це. Ни 
на лик на оне филм ске при че у 
ко ји ма по слов не да ме на пра ве 
бум на тр жи шту, „зга зе” му шку 
кон ку рен ци ју, за час пре тво ре 
рад њу у мул ти ком па ни ју.

Вла да ју тех нич ким 
на у ка ма

– Пре ма ис тра жи ва њу ко је је 
спро ве ло на ше Удру же ње две 
тре ћи не ан ке ти ра них пред у
зет ни ца оства ру је при ход ко ји 
је глав ни из вор фи нан си ра ња 
по ро ди це. Ан ке та о ко ри шће
њу вре ме на у Ср би ји ре дов но 
по ка зу је при лич но по ра жа ва ју
ће по дат ке ко ји ука зу ју на то да 
же не на кон рад ног вре ме на, и 
у 21. ве ку, на ста вља ју са ра дом 
у „дру гој сме ни“, али код ку ће, 
што је не пла ће ни рад – спу шта 
нас на зе мљу Са ња По по вић 
Пан тић. С об зи ром на то да је 
и са ма ма ги стар на у ка, прет по
ста вља мо да зна до бро ко ви ше 

ула же у сво је обра зо ва ње, ко је 
спрем ни ји да се то ком ка ри је ре 
уса вр ша ва, учи, упо зна је но ве 
тех но ло ги је? Же на или му шка
рац?

– Све је ви ше же на ко је за вр
ша ва ју тех нич ке фа кул те те, чак 
се се ћам по да та ка да је не ко ли
ко го ди на број упи са них сту дент
ки ња на Ма шин ском фа кул те ту 
био ве ћи од мла ди ћа – до да је 
пред сед ни ца УПЖ. – Ме ђу тим, 
чи ни се да на кон за вр ше них 
сту ди ја, же не по ла ко гу бе утак
ми цу са му шкар ци ма, ко ји се 
до ми нант но по све ћу ју ка ри је ри, 
док по сти за ње ба лан са из ме ђу 
по ро дич ног и про фе си о нал ног 
жи во та пред ста вља, очи глед но, 
у нај ве ћој ме ри са мо „жен ски“ 
про блем и не по ста вља се пи
та ње рав но прав ног уче шћа оба 
по ла у по де ли уло га и по сти за
њу ба лан са.

Пор тре ти шу ћи по слов ну 
же ну у Ср би ји мо ра мо да се 

Чи ја је пла та ве ћа
Ми ни стар енер ге ти ке, раз во ја и за шти те жи вот не сре ди не Зо ра на 
Ми хај ло вић ре кла је на окру глом сто лу „По ло жај же на у Ср би ји”
да код нас још по сто ји по де ла на му шке и жен ске по сло ве, уз оце ну 
да је не до пу сти во да же не мо ра ју ду пло ви ше да ра де да би им се 
при зна ло да упо ла до бро ра де као му шкар ци. За то пи та мо Са њу 
По по вић шта ка жу кон крет ни по да ци о то ме да ли је пла та успе шне 
по слов не же не ма ња од оне ко ју при ма њен ко ле га?
– Не дав но ис тра жи ва ње је по ка за ло да ова раз ли ка ни је на ро чи то 
зна чај на – тек 3,3 од сто за то што же не има ју бо ље осо би не ве за не 
за тр жи ште ра да. На и ме за по сле не же не – оне ко је ра де је су обра
зо ва ни је у про се ку од му шка ра ца па са мим тим има ју и бо ље пла те, 
што сма њу је раз ли ку. Ме ђу тим, иза овог из но са сто ји при кри ве на 
чи ње ни ца да је у Ср би ји ма ла за по сле ност ни ско ква ли фи ко ва них 
же на. Дру гим ре чи ма, ка да би ви ше ни ско ква ли фи ко ва них же на 
би ло за по сле но, он да би укуп не за ра де же на би ле ни же – јаз у 
пла та ма би се по ве ћао са 3,3 од сто на 11 про це на та. 

Са њa По по вић-Пан тић

Свет ско ис ку ство ка же…
Ком па ни је на чи јем се че лу на ла зе жен ски ме на џе ри бо ље по слу ју 
од оних ко је на во де ћим по зи ци ја ма има ју му шкар це, по ка за ли су 
ре зул та ти ис тра жи ва ња ко је је спро вео  Ин сти тут „Cre dit Su is se 
Re se arch”. Сту ди ја је спро ве де на на 2.400 ком па ни ја. По ка за ло се 
да фир ме са ме шо ви тим ме наџ мен том по слу ју за че твр ти ну бо ље 
од оних ко је на ру ко во де ћим по зи ци ја ма има ју са мо му шкар це, 
пре но си сајт po slov na ze na.rs

Размењују искуства, сазнају нешто ново: у Удружењу пословних 
жена Србије
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Ди рек тор у сук њи

Да се не би ис по ста ви ло да 
пи ше мо о пред у зет ни ца ма а 
да ни јед ну од њих не пи та мо 
ка ко јој је и шта ра ди, иза бра
ли смо Би ља ну Три фу но вић, 
не ка да на шу ко ле ги ни цу, са
да успе шну по слов ну же ну, да 
нам од го во ри на три пи та ња.
ЈА кАО НО ВИ НАР: Два де сет 
две го ди не је про шло од ка да 
сам на пу сти ла ре дак ци ју „При
вред ног пре гле да”. Са ра до шћу 
се се ћам ле пих до га ђа ја, на жа
лост ни сам за бо ра ви ла ни да не 
про ве де не са  не за до вољ ним 
рад ни ци ма из це ле ста ре Ју го
сла ви је ко ји су до ла зи ли пред 
Са ве зну скуп шти ну да ис ка жу 
не за до вољ ство. Без об зи ра 
на све, то је је дан из у зет но леп 
пе ри од мог жи во та, ако за не
ма рим пла ту, ко ја је увек би ла 
по ни жа ва ју ће ма ла.
ЈА кАО ПРЕД У зЕТ НИк: Ка да 
сам се опре де ли ла за при ва
тан би знис, у по чет ку има ла 
сам два огра ни ча ва ју ћа фак
то ра: го ди не, би ла сам мла да, 
и дру ги то што сам же на.  На 
сре ћу, од по чет ка ра дим са 
су пру гом. Та ко сам по не кад 
при бе га ва ла лу кав ству, да 
пре пу стим су пру гу да уго ва ра 
по сао, јер на ши љу ди не ка ко 
ви ше ве ру ју му шкар ци ма. Бр
зо је све до шло на сво је ме сто, 
па су се и кли јен ти на ви кли на 
чи ње ни цу да сам ја ве ћин ски 
вла сник у фир ми и ди рек тор, и 
исто та ко до бар струч њак као 
да сам му шка рац. Са да ми слим 
да је ма ло лак ше не го пре два
де сет го ди на. За до вољ на сам 
што сам при ват ник, без об зи ра 
на те ку ће про бле ме. 
ЈА У БУ ДУћ НО СТИ: Це лог 
жи во та, ра ди ла сам са мо оно 
што во лим. Ка ко је на ва ги за
до вољ ства у по слу и да ље оста
ло у истом од но су но ви нар ство 
као и фи нан сиј ски кон сал тинг,  
спољ на тр го ви на, и све што је у 
ве зи са еко но ми јом. Сма трам 
да сам на пра ви ла до бар ба
ланс и да ћу још ду го пи са ти тек 
го ди ну да на по кре ну ти струч ни 
блог: www.bi lja na tri fu no vi ci fa.
com, и др жа ти пре да ва ња из 
обла сти спољ не тр го ви не и 
де ви зног по сло ва ња. 

освр не мо и на пред ра су де ко
је и она са ма но си у гла ви, бар 
ако је ве ро ва ти пси хо те ра пе
у ту Зо ра ну Ми ли во је ви ћу, а 
ко је је оп шир но об ја шња вао у 
раз го во ру за сајт www.po slov
na ze na.rs 

– Дру штве не уло ге су та кве 
да де вој чи цу уче да не ко тре ба 
да бри не о њој, а де ча ка да је он 
тај ко ји тре ба да омо гу ћи сво јој 
бу ду ћој по ро ди ци да оп ста не. 
И за то је не ка ко „нор мал но” и 
же на ма и му шкар ци ма да су му
шкар ци ти ко ји тре ба да пре у зму 
од го вор ност, да до но се од лу ке, 
али и да сно се по сле ди це ако 
од лу ке ни су ис прав не. Јед но
став но, му шкар ци се гу ра ју да 
бу ду ше фо ви и над ре ђе ни, док 
опет ве ли ки број и му шка ра ца и 
же на сма тра да је удоб ни је ако 
не ко дру ги но си од го вор ност – 
сма тра Ми ли во је вић.

По сто ји још је дан мо ме нат, по 
ње го вим ре чи ма, а то је да онај 
ко је над ре ђен не кад мо ра да бу
де у кон флик ту са они ма ко ји су 
ис под ње га ка ко би по сао функ
ци о ни сао. Же не у прин ци пу не 
во ле кон флик те, ви ше во ле да 
се до го во ре, да при во ле дру гу 
стра ну на са рад њу. 

– Та ко ђе ми слим да су са вре
ме не же не оп те ре ће не ти ме да 
мо ра ју да бу ду жен стве не, да бу
ду сек су ал но при влач не, да бу ду 
да ме. Над ре ђе ни не тре ба да се 
до па да под ре ђе ни ма, не тре ба 
да га во ле, већ да га по шту ју. И 
за то ми слим да је до вољ но би ти 

да ма или го спо ђа на по слу – из
ри чит је пси хо те ра пе ут.

Је сам вред на,  
ни сам вред на, је сам…

Шта не ке же не спре ча ва да са
ме се бе не сма тра ју до вољ но 
вред ном за не ку по зи ци ју?

– Спре ча ва их то што ни су уве
ре не да за и ста има ју до вољ но 
раз ви је не спо соб но сти ко је су 
по треб не за во де ће или ис так
ну те по зи ци је. Да кле, глав ни 
про блем ни је от пор сре ди не, 
ко ји ина че за и ста по сто ји, већ 
је не ка вр ста ста ва пре ма се би, 
уну тра шњег гла са ко ји ка же: 
„Ни си до вољ но до бра за то. 
Шта ће би ти ка да дру ги то от
кри ју?” Ве ро ва ње у соп стве не 
спо соб но сти, са мо по у зда ње је 
кључ но да би се не ко при хва тио 
не ког за дат ка. Ако за кљу чи да 
она то мо же да ра ди, да ље се 
пре и спи ту је да ли то хо ће, да 
ли се ис пла ти, да ли је у скла ду 
са ње ним жи вот ним ци ље ви ма 
и вред но сти ма. А упра во су на 
пи та њу са мо по у зда ња же не у 
ми ну су јер им ни ко у де тињ ству 
ни је го во рио да ће да во де не
ко пред у зе ће или ва жан сек тор, 
већ да ће да се уда ју и има ју де цу 
– уве ра ва Ми ли во је вић. 

Ипак вра ћа мо се Са њи По по вић 
Пан тић јер се у Удру же њу, у раз го
во ру са ко ле ги ни ца ма, већ уве ри
ла ка ко же не ре а гу ју на по слов ни 
не у спех и успех, ко га ра ди је би ра ју 
за са рад ни ка и је су ли спрем не да 
ри зи ку ју ви ше од му шка ра ца.

– Са зна ња ка жу да су же не 
ге не рал но ма ње скло не ри зи
ци ма, због че га су у нај ве ћој 
ме ри и кон цен три са не у сек
то ру ма лих пред у зе ћа. У из бо
ру за по сле них опре де љу ју се 
пре ма ква ли те ту али не и по лу, 
ме ђу тим као по сло дав ци по ка
зу ју ви ше сен зи би ли те та пре ма 
же на ма и њи хо вим по ро дич ним 
оба ве за ма иако је ве о ма те шко 
на ћи пра ву ме ру у то ме и исто
вре ме но не угро зи ти нор мал но 
функ ци о ни са ње фир ме у вр ло 
те шким усло ви ма оп стан ка на 
тр жи шту. За то је вр ло ва жна 
по др шка др жа ве ко ја тре ба мак
си мал но да по др жи дру штве но 
од го вор ну функ ци ју пред у зе ћа 
у од но су пре ма же на ма као за
по сле ним – уз вра ћа на ша са го
вор ни ца из Удру же ња по слов
них же на.

С об зи ром на  то да у по слу 
успе шне да ме ни су увек и вла
сни це фир ме, ка ко им је ка да су 
са мо „рад на сна га” ко ја уме да 
ра ди и ру ко во ди?

– Мо је лич но ми шље ње је сте 
да је же на ма те же у кор по ра тив
ном сек то ру, бу ду ћи да је кон ку
рен ци ја не у мо љи ва и да се че сто 
у та квој ат мос фе ри сва ка сит ни
ца тре ти ра као „ про фе си о нал на 
сла бост”, па са мим тим и од су
ство же не због бо ле сти де те та 
и слич но, што пред ста вља ве ли
ки, иако че сто, не ви дљи ви те рет 
и из вор ве ли ко стре са за же не 
по го то во. На рав но, има и из у зе
та ка и ми смо се као удру же ње 
ба ви ли осве тља ва њем при ме ра 
до бре прак се у кор по ра тив ном 
све ту, из два ја ју ћи оне ком па
ни је ко је по ка зу ју бри гу за свој 
за по сле ни ка дар жен ског по ла. 
По чев од про мо ви са ња же на на 
ме на џер ским по зи ци ја ма па до 
бри ге о де ци и отва ра ња вр ти ћа 
уну тар ком па ни је. Ме ђу тим, то 
су из у зе ци и још увек је ве о ма 
при сут на не при ја тељ ска кул ту
ра у од но су на за по сле не  же не 
ко је же ле да има ју и по ро ди чан 
и про фе си о на лан жи вот – на во
ди Са ња По по вић Пан тић.

Рајна Поповић

Бри не и др жа ва
Кра јем про те кле не де ље у При вред ној ко мо ри Ср би је одр жа на је 
сед ни ца Са ве та за жен ско пред у зет ни штво на ко јој је спе ци јал ни 
гост би ла чла ни ца по сло да вач ке гру пе Европ ског еко ном ског и 
со ци јал ног ко ми те та Ма ди Шар ма. Те ма о ко јој се раз го ва ра ло 
– одр жи ви раз вој жен ског пред у зет ни штва у Ср би ји. Том при ли
ком пред ста вље не су и пре по ру ке за раз вој по себ них ме ра фи
нан сиј ске и не фи нан сиј ске по др шке жен ском пред у зет ни штву 
у Ср би ји у окви ру про гра ма ме ра Вла де Ср би је. Би ло је и ре чи о 
оства ре њу На ци о нал не стра те ги је за по бољ ша ње по ло жа ја же на 
и уна пре ђе ње род не рав но прав но сти 2008–2014, са на гла ском 
на под сти ца њу за по шља ва ња, жен ског пред у зет ни штва и са мо
за по шља ва ња. 
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