ЗАНИМАЊЕ БЛОГЕР

Пише на српском
да је сви разумеју

З

аБеограђанкуБиља
наТрифуновићнема
тајн и у екон ом иј и,
спољнојтрговини,ра
чуноводствуикњиго
водству,али...
–Кадасевидимнакафи,на
слав и,илинаручк усаприј а
тељицама,амногесучланице
УдружењапословнихженаСр
бијеиимајусвојефирме,даса
њиманебихпричалаопропи
симаизаконима,већомоди,
сукњамаидеци,отвориласам
својблог–објашњавакакоје
постала„блогерка“.
–Поставиласамблогпредве
годиненаплатформи„Вордпре
са“јерјетобилобесплатно,а
идаиспробамкакофункцио
нише.Узтооствариламисеи
јошједнажеља:даседимван
канцеларијеулепомокружењу
ипишемотемамакојеволим
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даобрађујем–додајенашаса
говорница.

Разочаранапрвим
извештајем
Јестедаједружељубива,али
спис ак заи нт ер ес ов ан их је
превазишаоњенемногобројне
пријатеље.
–Испоставилоседајеблог
прив укао мног е, сад а мес еч
но буд е од 32.000 до 36.000
пос ет ил ац а. Изв еш тај „Ворд
преса”јепоказаодајемеђу30
милионаблоговаколикојере
гистрованонатојплатформи,
мојблогдоспеоу15одстооних
најпосећенијих,иакописанна
српскомјезику.Дасамхтелада
гапродамзарадилабихнекехи
љадедолара,алисамгајапри
гасилаипрошлоглетапрешла
на„Гугл”,којинијебесплатан
алипримавишетекстоваиима

Нијелакоданаспливатикрозадминистративнезамке

бољемогућностизарад–сећа
сеБиљана.–Безгрижесавести
могудакажемдајетајмојблог
кор ис тан друш твен и рад јер
занекусимболичнупретплату
читалацдобијасвепрописеи
законенадлануизагодинуи
поданапоставиласамнањега
370текстова.Некенадвестра
не,некеиначитавихдвадесет,
штозависиодтеме.
–Упрвимахмејеразочарао
извештајоквалитетублога,који
сена„Гуглу”вреднујеоценомод
нуладо10–самопет!Касније
мејеобрадовалообјашњење
младићакојимитехничкиодр
жаваблог.Рекаомиједа„Феј
сбук”имадеветку,да„Блиц”и
Б92имајушестице,адајеон
којиимаиИТсајтиИТблогне
коликогодинастаријеодмог
блога,добиооценутри.Текстове
пишемсама,понекадмипомог

ФотоАнђелкоВасиљевић

Биљана Трифуновић је отворила свој блог да би са пријатељицама на
ручку и кафи причала о моди и деци, а стручне савете им писала на
компјутеру. Број читалаца је из дана у дан постајао све већи…

Некадновинар,данас
пословнажена
несупругДејан.Догађаседана
блогупроведемсатдва,анекад
ицелихшестсатијеродговарам
напитања–истичеовавредна
жена,уистовремевласницаи
директорприватнефирме.
Каохладантушделовалонам
јеБиљанинозапажањетоком
разговорадајесаблогом„про
машилатему”.Како,кадјечита
нотоштопише?
–Мислиласамдаћемојблог
дапратемалапредузећаизПо
жеге,Врања,Сурдулице,будеи
њих,алипредњачекомпаније
којеовластепетзапослених„да
себлогирају”наwww.biljanatrifu
novicifa.comакадаузмемкарту

светаистатистику,тобудеправо
чудо–смешкасезадовољно.–
ЧитајублогуБразилу,Мексику,
Америци,иманашихљудиита
модалекоиуЕвропи,аликада
сепојавинекоизКине,Емирата,
Кувајта,илинекихмалихдржава
уАфрици,стварнодобијемвољу
дарадим.Видимданијеузалуд.
Засаданаблогуважиприн
ципизвица„пишисрпскида
тесвиразумеју”...мадагакли
комнааутоматскогпреводиоца
оникојетозанимачитајуина
руском,енглеском,немачком,
француском,откриваБиљана.
–Акобудемширилаубудућ
ностиписањеиблог,мождаће
битипревођењајербихжелела
датобудеподстицајзаулагаче
изиностранства,даим„серви
рам”наједномместуобјашње
њекакодаулажууСрбију,али
засадајесасвимдовољнопо
слазамене–објашњава.

Многопитања
Оникојезанимапословањеу
спољн ој тргов ин и дол аз е на
тренингеБиљанеТрифуновић
упривреднојкомориНовогСа
даиБеограда.Наосновуиску
стваизпраксепредајеоувозу,
извозу,девизномпословању,
плаћању,наплати,кредитним

Куванедељом
Води своју фирму, пише блог, држи тренинге за пословне људе у
привредној комори. Колико Биљана Трифуновић дневно ради?
– Шест дана у недељи по 14 сати дневно. Али, зато морам да пла
ћам домаћицу у кући, да кува, пегла, усисава јер ја и када дођем ку
ћи седнем и читам прописе и документа. По некој мојој рачуници,
један бољи рачуновођа мора да прочита годишње између четири
и пет хиљада страна и подсети се важећих закона и упозна шта
има у оним новим. Немогуће је то све постићи и ја сам пресекла,
у кући нећу радити али ћу се посветити обавезама у фирми и – за
породицу ћу кувати само недељом.
односима,значисвемуоношто
„захтеваситуација”.Нитујојне
мањкаискуствајерјешколура
чуноводствадржалајош1994.
–До1991.годинесадипло
момекономскогфакултетасам
радиланадваколосека,каоно
винару„Привредномпрегледу“
икњиговодствокаодопунскуде
латностзакојусамплаћалапо
резуопштини.Одрачуноводства
самживелајерсамзарађивала
тричетирипутавишенегоодно
винарства–истичеБиљана.
Отишлајеизновина,посветила
сесвојојфирмиукојојјевећински
власникидиректорисадасена
некиначинвратилаписању.
–Блогјеживјеримамстални
контактсаљудимакојигачитају.

Онипоставепитањеајавећтог
данаилинајкаснијесутраданод
говарамнатоштосуонижелели
дасазнају.Нијесавршен,алиони
којимакористикажудаједобро
штонетумачимзаконеипрописе
попутстручнихсарадниканасај
туминистарстава,већпишемили
говоримнапредавањимаоношто
самаспроводимупракси–под
влачинашасаговорница.
–Акосепријављујекредит
ни одн ос код Нар одн е банк е
Срб иј е, неи зм ир ен е обав ез е
премаиностранству...–наводи
намБиљанаконкретненевоље
којемогудаснађупословног
човека.–Узмемобразацпага
попуним,даммоделјерпосле
укидањадевизногинспектора

таумногимситуацијамазаи
стајенеопходносналажењеи
туђеискуство.Испостависеда
немачовеккогадапита.Поре
скеобавезесупосебнаприча,
специјализованихсаветниказа
тонемакаонаЗападудаупуте
фирмештаикакодасеради.
–Уколикопредузећеима30
или50запослених,међуњима
једанбимораодапримаплату
самозатодаишчитавапрописе.
Јошдеведесетихсамсеуверила
уЈугословенскошвајцарскојбан
цикакорадигоспођа,задужена
башзатодаслужбеникеураз
личитимодељењимаупозорава
штасеодзаконанаштаодноси.
Малефирменемајупарапопут
ревизорскихкућадазапослете
„читаче”,алипроцентуалноод
150.000–160.000регистрова
нихправнихлицауСрбијитек
десетакпостоњихимачовека
запраћењепрописа.Затојемој
блогчитан.Рецимо,екотаксаи
таксазаамбалажујевећинивла
сникафирмипотпунонепозната
јерсудонете2010.утишини,за
разликуодПДВакојије2005.
уведенузпретходнуједногоди
шњунајавунарадијуителеви
зији,дасуиврапцинагранисве
зналиоњему–подсећаБиљана
Трифуновић.
Р.Поповић
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