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1. Ко смо ми?

Невладино непрофитно Удружење 
које жели да инспирише и охрабри 
младе да се упусте у предузетништво 
и подигне свест о његовом значају. 
Удуржење је добило име по једном 
од највећих српских војсковођа 
Живојину Мишићу. Човеку који је 
показао невероватно знање, 
иновативност и способност за 
стратешко планирање, што су кључне 
особине сваког предузетника.

Наша визија

Србија у којој је предузетништво 
постало свеприсутно.

Наша мисија

Иновативним пројектима желимо да 
на системски начин развијамо 
предузетнички дух и амбицију код 
младих људи.

Наши циљеви

Препознати проблеме у друштву чија 
решења, кроз пројекте и активности 
Удружења, имају дугорочне 
позитивне ефекте на младе.
Подстицати предузетништво код 
младих и усмерити их ка истрајности, 
иновативности и иницијативи.
Препознати потенцијале младих и 
помоћи едукацији талентоване деце. 
Подстицати грађане и друштво 
уопште на иницијативу и веру у 
натпросечне резултате.



Зашто предузетништво?

Верујемо да је најбољи начин за економски опоравак и напредак земље 
покретање споствених послова и креирање домаћих производа. Зато 
желимо да подстакнемо и упутимо младе у том правцу и пробудимо 
предузетнички дух у њима. Како Србија вековима уназад није била земља 
у којој се неговала предузетничка култура ми се трудимо да кроз пројекте 
које имамо развијамо предузетничке вештине и мењамо свест код младих. 

Предузетнички дух не мора да значи само покретање сопствених послова, 
то је стање свести. Предузетничке особине значе да неко поседује 
иницијативу, вештину, вољу, креативност, склоност ка напредовању и 
натпросечним резултатима, прихвата одговорност, планира унапред, има 
визију свог напретка и посла који ради и не плаши се преузимања ризика. 

Људи који поседују ове особине доносе напредак пословном окружењу у 
коме се налазе, а самим тим и себи. Наш циљ је да будуће генерације 
посматрају посао на овакав начин. Сигурни смо да ће овакав проактиван 
приступ послу, нашој земљи обезбедити већи просперитет и напредак, а 
самим тим и лепши живот и задовољство свих њених грађана. 



Наш тим

Владимир Преловац

Идејни творац Удружења и његов визионар. 
Оснивач је домаће компаније “Devana Technolo-
gies”, и њеног главног производа Manage WP, 
који на тржишту Wordpress менаџмента има 
лидерску позицију. Вођен својим искуством жели 
да Србија има више домаћих производа највишег 
квалитета у свету, који ће јој донети економски 
напредак. 

Лела Ђокић

Координатор пројеката Удружења и главна 
одговорна за њихову реализацију. Верује да 
свака позитивна промена у друштву мора 
кренути од нас самих и да сами грађани највише 
могу допринети светлијој будућности земље. 
Управо због тога, активна је у различитим 
невладиним организацијама већ неколико 
година.

Ивона Јовановић

Нови координатор пројеката у Удружењу. Верује 
да је свако одговоран за своју будућност, и да све 
зависи од нас самих. Зато се залаже за то да се 
инспиришу млади људи да буду храбри, 
иновативни и успешни у свом послу, јер на њима 
свет остаје. Верује да ћемо тако сви бити 
срећнији и задовољнији и собом и околином.



О нама 

Удружење за подстицање предузетништва “Живојин Мишић” основано је 
2013. године у Београду из жеље да се унапреди друштво и подржи 
предузетништво, као формула за економски напредак и опоравак земље. 

Удружење је основало српско предузеће “Prelovac Media” (данас Devana 
Technologies) на иницијативу својих запослених, а зачетник идеје је 
Владимир Преловац, оснивач предузећа и председник. Из жеље да 
инспирише младе људе и укаже им на правац развоја који ће и њих и 
њихово окружење довести до успеха, предузеће је део свог профита 
одлучило да уложи у ову идеју у циљу обогаћивања програма и пројеката 
Удружења. 

Као невладина, непрофитна организација, Удружење сва своја средства 
улаже у пројекте које само реализује, а уз несебичну помоћ и савете 
сарадника и пријатеља. Самостално одлучује како ће се новац 
распоредити, који друштвени проблем ће покушати да реши својом 
иницијативом или пројектом и куда усмерава своју стратегију. 

Реализацијом првих пројеката - “Нове наде шаха” и “Најбољи едукатори 
Србије” 2014. године, Удружење је подстакло шах и стратешко 
размишљање, образовање и свестраност младих.

Сваки пројекат Удружења “Живојин Мишић” који је касније уследио вођен 
је идејом да на све доступне начине инспирише младе људе да се одваже, 
буду храбри и иновативни, и да сами створе своје прилике, једном речју - 
постану и сами предузетници. 

Данас Удружење иза себе има 4 пројекта “Нове наде шаха” и “Најбоље 
едукаторе Србије” које годинама за редом успешно реализује, пројекат 
“Како до посла у 21. веку + 444 савета за успешну каријеру”, као и зид 
“Before I die” постављен на Ади Циганлији.



2. Достигнућа у 2016.   
    години





Најбољи едукатори Србијe 

‚‚Образовање је најмоћније оружје које можете употребити да 
промените свет.’’                                               
                                                                  Нелсон Мендела

Шта је заправо данас мерило једног доброг учитеља, наставника, једног 
едукатора који ради са децом? Ми сматрамо да су то људи који су најбољи у 
свом послу, који раде на себи, који одговарају на промене које им друштво 
намеће, који уче децу да буду спремна за 21. век. Да буду спремна за живот 
и систем који их очекује и након што заврше школу. Сматрамо да су то они 
људи који у томе и успевају. За то су потребни велики напори, велика 
мотивација и зато такве наставнике желимо у нашим школама. 

Верујемо да само такви учитељи наше деце могу од њих направити људе 
који ће бити успешни у свом послу и померити Србију као земљу напред. 
Да би били такви морају бити довољно вредновани, поштовани и плаћени, 
и управо то покушавамо да унапредимо кроз овај пројекат. Циљ нам је да 
освестимо и подсетимо учитеље, наставнике и професоре колико је 
њихова професија и квалитет у раду важан за цело друштво и будућност 
земље.

2014. године покренули смо пројекат “Најбољи едукатори Србије”, а са 
великим задовољством смо га реализовали и наредних година. Кроз њега 
награђујемо изузетне учитеље и наставнике основних и средњих школа у 
Србији, са циљем да истакнемо угледне примере наше просвете. 
Награђени едукатори раде и у оквиру ваннаставних активности, подстичу 
своје ученике да буду све бољи из дана у дан, подстичу децу да стичу нова 
знања и вештине. Они се разликују и по томе што су креативнији, 
мотивисанији и иновативнији од осталих. По томе што су покретачи 
позитивних промена у друштву. То су људи који не чекају да се систем 
промени, они су ти који се мењају у складу са потребама деце и у складу са 
друштвом и као такве слободно их можемо назвати предузетницима у 
свом послу. Управо ту налази се веза између предузетништва и едукације - 
грађење предузетничког духа од школских дана кроз примере таквих 
наставника је од изузетне важности.



‚‚Највећа нада сваке земље лежи у примереном школовању младих.’’

                                                         Еразмо Ротердамски 

Овогодишњи најбољи долазе из 12 места широм Србије, из градских и 
сеоских школа. Сви се изузетно истичу у својим срединама а међу 
најбољима су се нашли захваљујући пријавама њихових ученика, 
родитеља ученика или колега. Најбоље је бирала комисија састављена од 
прошлогодишњих награђених, представника Удружења, Министарства 
науке, просвете и технолошког развоја, Срђана Огњановића, директора 
Матматичке гимназије, Драгице Павловић Бабић, координаторке ПИСА 
тестирања у Србији и представника Завода за унапређење образовања и 
васпитања.

НАКОН 3 КРУГА СЕЛЕКЦИЈЕ, ТИТУЛУ НАЈБОЉИХ ЈЕ ПОНЕЛО 16 ЕДУКАТОРА.

НАШИ НАЈБОЉИ ЕДУКАТОРИ ДОЛАЗЕ ИЗ 12 ГРАДОВА СРБИЈЕ.

УЧИТЕЉИЦА
ОСНОВНИХ
ШКОЛА

Београд Панчево Кула

Нови Сад

Крагујевац Ниш Крушевац

Чачак

Кикинда Алексинац Бачка Паланка

Каравуково
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НАСТАВНИКА
ОСНОВНИХ
ШКОЛА5

НАСТАВНИКА
СРЕДЊИХ
ШКОЛА6



Критеријуми

Сви канидати који су пријављени за награду Најбољег едукатора Србије, 
морају задовољавати одређене критеријуме како би ушли у даљи процес 
селекције. Морају бити мајстори у свом послу, иновативни и проактивни. 
Вреднује се колико су у оквиру редовне наставе и својих предмета 
креативни и другачији, колико су добри примери деци, али и колико се у 
склопу ваннаставних активности залажу за развијање ученика, њихових
талената, знања и способности, колико подстичу на размишљање и 
истраживање, на активизам, рад и труд. Колико су добри примери у 
околини у којој раде и на који начин помажу деци да буду грађани 21. века.

Награде

Сви најбољи едуактори поред личног дела награде добијају и по 100.000 
динара за унапређење свог рада, а средства могу бити потрошена на 
реализацију разних пројеката са ученицима или опрему коју награђени 
сматрају корисном за развој метода учења и позитивног утицаја на 
ученике. На овај начин желимо да им омогућимо да већ постојеће идеје 
спроведу у дело, али и да подстакнемо нове идеје и пројекте. Свечана 
додела награда најбољим едукаторима генерације 2016. одржана је у 
Центру лепих уметности Јована Колунџије.



Награђени едукатори 2016. године

Александар Стевановић
наставник филозофије

у ‚‚Техноарт Београд’’ школи
за машинство и уметничке

занате у Београду

Александра Секулић
наставница српског језика у

Економско - трговинској
школи у Кули

Бранислава Живановић
наставник дефектолог
у ОШ ‚‚Душан Дугалић’’

у Београду

Владан Младеновић
наставник физике

у ОШ ‚‚Иван Вушовић’’
у Ражњу, и Алексиначкој
гимназији у Алексинцу

Владимир Мајсторовић
наставник географије

у Прехрамбено - угоститељској
школи у Чачку

Гордана Јосимов
учитељица

у ОШ ‚‚Васа Живковић’’
у Панчеву

Данило Боровница
наставник математике

у ОШ ‚‚Свети Сава’’
у Кикинди

Драгана Менчик
учитељица

у ОШ ‚‚Свети Сава’’
у Бачкој Паланци

Драгана Милићевић
наставница физике

у Гимназији Крушевац
у Крушевцу

Катарина Вељковић
наставница

рачунарства и информатике
у Првој крагујевачкој гимназији

у Крагујевцу

Маријана Коларић
учитељица

у ОШ ‚‚Петефи Бригада’’
у Кули

Маринко Петковић
наставник физике и хемије

у Школи за основно и средње
образовање ‚‚Милан Петровић’’

у Новом Саду

Младен Јовановић,
наставник рачунарства

и информатике
у ОШ ‚‚Мирослав Антић’’

у Нишу

Нада Стојичевић
наставница електро

групе предмета
у Електротехничкој школи
‚‚Никола Тесла’’ у Панчеву

Тања Вречко
учитељица

у ОШ ‚‚Младост’’
у Београду

Татјана Ковачев
учитељица

у ОШ ‚‚Бора Станковић’’
у Каравукову, Оџацима



Финансијски извештај

Најбољи едукатори Србије 2014

Најбољи едукатори Србије 2015

Награде $ 50 РСД 5.700

Награде $ 10.255 РСД 1.158.800

Остало $ 60 РСД 6.800

Укупно $ 10.365 РСД 1.171.300



Годину дана касније...

Како је на ваш рад утицало признање
“Најбољи едукатор Србије 2015. године”?



Виолета Милетић
наставница прехрамбене групе предмета у Пољопривредној 
школи ‚‚Шуматовац’’ у Алексинцу
‚‚Показала сам и доказала ученицима да могу бити свестрани, и да по 
завршетку школе не треба да седе и чекају посао, већ да су оспособљени 
да раде још много тога, тј. да могу постати предузетници. ‚‚Ја то не могу - 
никада није ништа постигло. Покушаћу - ствара чуда!’’ - G.P.Burnham. 
‚‚Људи за оно што јесу обично криве околину. Успешни људи, сами могу 
да је створе’’ - Shaw. Баш тако је и награда најбољег едукатора утицала на 
мене. А сама награда је већ ствар престижа у просвети.’’

Горан Јовишић
наставник рачунарства и информатике у Карловачкој гиманзији, у 
Сремским Карловцима
‚‚Награда ‚‚Најбољи едукатори Србије 2015’’ ми је била најбоља 
референца за добијање значајне европске награде ‚‚Best Digital Change-
maker 2016’’, коју додељује Telecentar Europe и Управа за дигиталну 
агенду ЕУ. На свечаној церемонији доделе награде организатори су ме, 
на моје велико изненађење, питали да ли је награда ‚‚Живојин Мишић’’ 
која је награда од националног интереса, значајнија од награде која се 
додељује на међународном нивоу.’’

Гордана Рацков
учитељица у ОШ ‚‚Свети Сава’’ у Кикинди
‚‚У времену када није уобичајено да се истиче и похваљује рад и 
ентузијазам појединаца, награда ‚‚Најбољи едукатори Србије 2015’’ је 
стигла као потврда да постоје људи који ће посвећеност, ангажовање и 
постигнуте резултате препознати и наградити. Охрабрила ме је, 
надахнула, ојачала, дала ‚‚ветар у леђа’’ и мотивацију за рад у будућности. 
Оставила је дубок траг у мојој каријери захваљујући даљој сарадњи и 
комуникацији са организаторима и осталим добитницима награде.’’

Дејан Крецуљ
наставник техничког и информатичког образовања
у ОШ ‚‚Јован Јовановић Змај’’ у Ковину
‚‚Признање је била потврда мог досадашњег троиподеценијског рада, 
увек отвореног за нове дидактичке приступе и подстрек за даљи овакав 
рад у педагошкој пракси, за даље истраживање нових путева рада са 
децом које ће им причињавати задовољство.’’



Ена Хорват
наставница биологије у ОШ ‚‚Никола Вукићевић’’ у Сомбору
‚‚Као младом наставнику, признање ‚‚Најбољи едукатори Србије’’ за
мене има вишеструки значај. Оно је потврда мог досадашњег залагања, 
односно потврда изванпросечности, преданости и квалитета, оно је 
подстрек а уједно и обавеза и одговорност за наставак мог личног и 
професионалног рзвоја. Од суштинске је важности да барем неко 
препознаје, цени и жели да истакне појединце који су носиоци промена
у овом систему.‘’

Звонимирка Јовичић
учитељица у ОШ ‚‚Моше Пијаде‘’ у Жагубици, одељење у 
Изварици
‚‚Признање које ми је додељено дало ми је нову покретачку снагу налик 
оној коју добијамо када нам ветар дува у леђа и тера нас да упркос 
препрекама корачамо напред. Постала сам још активнија на свим 
професионалним пољима. Објавила сам неколико примера добре 
праксе у ‚‚Просветном прегледу’’, а поводом Сабора учитеља 
публиковано је 8 радова под мојим именом. И награде са ученицима су 
почеле да се нижу, а упућен ми је и позив да презентујем на стручном 
скупу у Книћу.’’

Мирјана Рашић Митић
наставница математике у ОШ ‚‚Свети Сава’’ у Нишу
‚‚Осетила сам огроман прилив позитивне енергије коју сам искористила 
да још више и упорније идем путем наставника предузетника, јер ми је 
ова награда била коначна потврда да је пут који сам изабрала онај прави. 
У протеклих годину дана сам завршила један и отпочела два нова
eTwinning пројекта, увела мисаону игру Го у школу, отиснула се
у воде драматургије и позоришта са својим одељењем, успешно 
припремала ученике за математичка такмичења и још много тога.’’

Сузана Миљковић
учитељица у ОШ ‚‚Краљ Петар I’’ у Нишу
‚‚Признање Најбољи едукатор ми је дало ветар у леђа. Како сам до 
пријема признања сматрала да је мој рад сасвим обичан и да тако ради 
већина колега, оно ме је оснажило да свој начин рада презентујем путем 
радова, трибина, примера добре праксе, на смотрама, саборима 
учитељског стваралаштва, учествовањем на међународним самитима и 
конференцијама. Моји ученици и ја добитници смо Националне и 
Европске ознаке квалитета за рад на међународном пројекту ‚‚Креативна 
учионица математике.’’



Како сте потрошили награду коју сте
добили за унапређење рада са ученицима?

Годину дана касније...



Вера Милићевић
наставница грађевинске групе предмета у Техничкој школи у 
Лозници
‚‚Прво што сам купила јесу књиге. Пројектне активности које покрећем у 
школи, или области које укључујем да бих унапредила наставни процес 
јесу информатика, екологија и наше културно - историјско наслеђе. 
Многе ствари везане за те теме могу се наћи на интернету, али не све, па 
су неопходне и стручне књиге. Такође, сваке године са ученицима 
правим макете и моделе везане за разне теме у зависности од конкурса, 
и ту су такође потребна средства за разне материјале.’’

Габриела Потребић Тежер
учитељица у ОШ ‚‚Север Ђуркић’’ у Бечеју
‚‚Учење може да буде уживање када се озбиљан дидактички садржај 
‚‚упакује’’ у атрактивну форму. Од добијених средстава купила сам 
интерактивни преносиви систем ‚‚MIMIO’’ који било коју обичну белу 
таблу или површину претвара у интерактивну. Помоћу инсталираног 
‚‚Mozabook’’ програма и учитаних уџбеника, сав наставни садржај 
пројектује се у 3D формату. Награда ми је пружила једну потпуно нову 
димензију и облик учења и приближава наставу данашњем времену и 
новим ‚‚Z’’ генерацијама.’’

Дијана Малиџа
учитељица у ОШ ‚‚Ђорђе Натошевић’’ у Новом Саду
‚‚Део награде сам потрошила на набавку опреме за извођење 
експеримената из области природних наука за ученике млађег школског 
узраста, као и сета ‚‚Мерење и мере’’ из области математике. Овим је 
знатно олакшана припрема наставе из области природних наука и 
математике. Деца много лакше, брже и очигледније схватају појаве из 
више области (сила, топлота, енергија, вода, магнети…) као и различите 
начине мерења.’’

Зорица Ивановић
наставница српског језика и књижевности у Технолошкој школи, у 
Параћину
‚‚Награду сам потрошила на куповину средстава која ће ми помоћи да 
унапредим свој рад у настави. Често организујем наставне и ваннаставне 
активности у просторима ван свог кабинета, те су ми били потребни 
лаптоп, дигитални фотоапарат и микрофон. Део награде сам потрошила 
и на штампање књиге ‚‚Фреквенцијски речници школске лектире’’, коју су 
приредили моји ученици.’’



Ивана Круљ
наставница физике у ОШ ‚‚Ђуро Јакшић’’ у Ћуприји
‚‚Одлучила сам да део награде искористим да креирам дигиталну 
лабораторију, веб место са упутствима за истраживање природе 
посредством доступних аплета сајтова намењених учењу, које готово да 
нема прави смисао уколико се не осмисле активности за ученике 
постављене на важним дидактичким принципима. Дигитална 
лабораторија својеврстан је путоказ за извођење оних експеримената и 
активности које наставни програм физике у основним и средњим 
школама обухвата.’’

Светлана Радловачки
наставница програмирања у Школском центру ‚‚Никола Тесла‘’ у 
Вршцу
‚‚Награду коју сам добила искористила сам за набавку Lego Mindstorms 
EV3 робота и Леново MIIX 300 таблета. Тиме су створени услови за 
покретање секције роботике у нашој школи. Бавимо се првенствено 
истраживачким радом, са надом да ће савремене области које 
обрађујемо постати једног дана саставни део редовних наставних 
планова и програма.’’

Славица Гомилановић
учитељица у ОШ ‚‚Ђура Јакшић’’ у Орешковици, Петровцу на 
Млави
‚‚Део награде потрошила сам за објављивање књиге ‚‚Стихови из ђачке 
клупе‘’, збирке песама мојих ученика. Њихова жеља била је да имају 
‚‚праву’’ књигу, а не књигу која се налази на интернету. Захваљујући 
Удружењу ‚‚Живојин Мишић‘’ ту жељу сам им испунила. Други део 
награде потрошила сам на куповину лаптопа који тренутно користим у 
раду са ученицима са посебним образовним потребама.’’

Слађана Трајковић
наставница математике у Техничкој школи ‚‚15. мај‘’ у Прокупљу
‚‚Награду за унапређење рада са ученицима сам искористила за куповину 
неколико наставних средстава: лаптоп, фотоапарат, 3D оловка, USB 
микроскоп, Kinect и таблет. Желела сам да купим што више средстава 
која се лако спакују у торбу и понесу на терен, с обзиром да веома често 
радимо интересантне часове математике ван учионице. Захваљујући 
овим средствима, наставу је лакше организовати.’’





Зашто шах?

Истраживања широм света показала су да је играње шаха корисно, 
нарочито за млађу децу, јер развија интелигенцију и самопоуздање. Шах 
учи децу да буду промишљена и да планирају, да размишљају унапред и 
самостално анализирају проблем, да размишљају апстрактно и да буду 
одговорна за своје потезе. Шах код деце развија личне особине које ће 
када одрасту, сваком предузетнику бити јако вредне и корисне. Зато 
желимо да популаризујемо шах међу младима.

Пројекат “Нове наде шаха” организован је четврту годину за редом. 
Одржано је укупно 7 турнира на којима је учествовало 126 такмичара и 
одиграно је 436 партија. На турнирима деце до 10, 14 и 18 година 
такмичили су се наши најбољи млади шахисти, а по други пут одржан је и 
ревијални турнир предшколаца. Уз дечије турнире, поред већ 
традиционалних турнира шаховских аматера и припадника Војске Србије, 
другу годину за редом организовани су и екипни турнири ИТ компанија.
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ТАКМИЧАРА

• Турнир предшколаца - 12 учесника
• Турнир деце до 10 година - 8 учесника
• Турнир деце до 14 година - 24 учесника
• Турнир деце до 18 година - 10 учесника
• Екипни турнир припадника Војске Србије -
   8 екипа са укупно 32 учесника
• Екипни турнир ИТ компанија -
   9 екипа са укупно 18 учесника
• Турнир шаховских аматера - 22 учесника

• 16 пехара
• 45 медаље
• професионални шаховски софтвери
• велики број других награда (књиге, шаховске
   гарнитуре, дипломе…)

126
ОДИГРАНИХ ПАРТИЈА

436

302.300



Финансијски извештај

Mладе наде шаха 2016

Поклони и награде $ 970 РСД 109.600

Остало $ 45 РСД 5.100

Логистика $ 1.660 РСД 187.60

Укупно $ 2.675 РСД 302.300



Како до посла у 21. веку
+ 444 савета

за успешну каријеру



Како до посла у 21. веку +
444 савета за успешну каријеру

Књига “Како до посла у 21. веку + 444 савета за успешну каријеру” говори о 
запошљавању у 21. веку на један несвакидашњи начин. Како се 
прилагодити променама, како их пригрлити и окренути у своју корист и 
како бити успешан у свом послу су питања на која одговор можете пронаћи 
управо у овој књизи. 

Наш циљ је да свакој средњој школи у Србији поклонимо примерке ове 
књиге како би млади што пре спознали реално стање на тржишту рада, 
које су им могућности и шта се од њих очекује у модерном времену. 
Аутори књиге, Драган Варагић и Валентин Кулето су подржали ову идеју и 
заједничким снагама смо кренули у реализацију овог пројекта. 

Сигурни смо да ова књига може подстаћи многе младе људе да раде на 
себи, свом знању и вештинама, на својим идејама и приватним пословима, 
те да тако дугорочно подстичемо успешнију економију, друштво и 
предузетништво, а да смањујемо незапосленост. 

Током реализације пројекта, Драган Варагић, један од аутора књиге,
одржаo je низ предавања широм Србије за ученике и наставнике на којима 
их је лично увео у тематику и кључне поруке књиге. 

Крајњи резултат је боља и лепша Србија, за шта се залажемо кроз све наше 
пројекте. 

 ДО САДА СМО ПОДЕЛИЛИ 560 КЊИГА У 13 ГРАДОВА СРБИЈЕ.



Финансијски извештај пројекта

Како до посла у 21. веку + 444 савета за успешну каријеру

Штампање књига $ 4.180 РСД 472.400

Трошкови пута $ 320 РСД 36.300

Укупно $ 4.500 РСД 508.700



3. Финансијски
    извештај



Приходи

Расходи

Devana Technologies $ 90.550 РСД 10.232.200

Најбољи едукатори Србије РСД 1.171.300 

Нове наде шаха $ 2.675 РСД 302.300

‚‚Како до посла...’’ $ 4.500 РСД 508.700

Укупно $ 17.540 РСД 1.982.300 

Пројектни трошкови

$ 10.365 

Људски ресурси / плате РСД 116.400 

Канцеларијски и
административни трошкови $ 310 РСД 35.000

Укупно $ 1.340 РСД 151.400 

Укупни расходи $ 18.880 РСД 2.133.700 

Остали трошкови

$ 1.030 



О донатору

Devana Technologies

Донатор Удружења а и њен идејни творац је компанија Devana
Technologies, са њеним оснивачем, Владимиром Преловцем на челу. 
Devana Technologies је домаћа компанија која је прва у свету развила 
софтверско решење за управљање WordPress сајтовима. ManageWP, како 
је назвала своје решење је производ премијум квалитета на тржишту већ
више од 4 године, што јој је обезбедило успешно пословање и продају свог 
производа широм света.  

На овај начин, Девана доприноси побољшању слике Србије у свету, као 
земље из које долазе производи врхунског квалитета. Ипак, направила је и 
корак даље са намером да допринесе побољшању квалитета живота у 
Србији кроз пројекте у које улаже новац. 2013. године њени запослени 
основали су ово Удружење, а Девана од тада 10% свог годишњег профита 
донира Удружењу.

Удружење се од тада развија заједно са својим пројектима. Највише се 
улагало у пројекте у образовању и едукацији, са циљем да се подигне свест 
младих о предузетништву, развијају и подстичу предузетничке вештине и 
размишљање. Своју формулу успеха, као компанија која је настала као 
стартап и у којој раде предузетници жели да подели са младима и да 
подржи развој предузетништва у Србији.



Поносни смо на пројекте које смо 
реализовали у овој години. 
Проширили смо спектар пројеката у 
односу на претходну годину. 
Верујемо да смо успели да сваки 
пројекат буде квалитетнији у односу 
на ранији период.

Тренутно највише радимо на 
едукацији младих људи, јер верујемо 
да ћемо кроз њихово знање и 
способности највише утицати на 
позитиван развој друштва. А 
позитивним развојем друштва и на 
светлију будућност Србије.
У наредним годинама настојаћемо да 
подстакнемо још неке области као 
што су информационе технологије, 
туризам, пољопривреда. Јер наша 
земља има и треба да искористи 
капацитете у овим областима.

4. Планови и циљеви
     у будућности
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