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1. Ко смо ми?

Ми смо невладино непрофитно Удружење које жели да инспирише и охрабри
младе да се упусте у предузетништво. 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. Због тога желимо да подигнемо
свест о значају предузетништва у Србији.

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?
Ми 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 да пробудимо
предузетнички дух у њима. Како Србија вековима уназад није била земља у
којој се неговала предузетничка култура желимо да кроз пројекте које имамо
развијамо предузетничке вештине и мењамо свест код младих људи.
За нас предузетнички дух није 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.
Верујемо да 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. Верујемо да ће овакав приступ
послу, нашој земљи обезбедити већи просперитет и напредак, а самим тим
лепши живот и задовољство њених грађана.

Наш тим
Владимир Преловац
Идејни творац Удружења и његов визионар.
Оснивач је домаће компаније “Devana
Technologies”, 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.

О нама
Удружење за подстицање предузетништва “Живојин Мишић” основано је
2013. године у Београду из жеље да се унапреди друштво и подржи
предузетништво, јер је за нас предузетништво 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 је почело сва своја
средства да 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.
У другој години постојања, Удружење је реализовало два пројекта. Оба су
била усмерена на образовање и младе.
У априлу је реализован пројекат “Нове наде шаха” други пут за редом, а први
пут “Најбољи едукатори Србије”. Тиме је Удружење кренуло у правцу
подстицања шаха и стратешког размишљања, образовања и свестраности
младих.
Удружење “Живојин Мишић” од самог почетка вођено је идејом да на све
доступне начине инспирише младе људе да се одваже, буду храбри и
иновативни, да сами створе своје прилике, једном речју - постану и сами
предузетници.

2. Достигнућа у 2014. години

Зашто смо се одлучили за 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.
Компанија Devana Tachnologies (тада Pelovac Media) покренула је у јуну 2013.
године шаховски турнир „Нове наде шаха“ са циљем да промовише шах међу
младима као једну корисну игру за развој и одрастање. На овај начин желели
смо да укажемо на позитивну улогу коју шах има у развоју деце школског
узраста и да скренемо пажњу јавности на ову лепу, племениту и корисну игру.
Те године, турнири су се одржали у просторијама Mikser House-а и били су
намењени деци до 12 година и шаховским аматерима.

Само годину дана касније, 2014. пројекат је проширен на 5 турнира, који су
организовани у сарадњи са Војном гимназијом и компанијом ComTrade.
Учествовало 107 такмичара и одиграно је 317 партија. На турнирима деце до
10 и 14 година такмичили су се наши најбољи млади шахисти, а одржан је
екипни турнир припадника Војске Србије и турнир шаховских аматера.
Додељено је 7 пехара, 21 медаља, професионални шаховски софтвери и
велики број других награда (књиге, шаховске гарнитуре, дипломе...)

26. АПРИЛ
И 6. ЈУН 2014.

ВОЈНА ГИМНАЗИЈА,
Comtrade БЕОГРАД И ЉУБЉАНА

4+1 301.350
ТУРНИРА

УЛОЖЕНА СРЕДСТВА (РСД)

107

317

• 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 9 екипа са укупно 37 учесника
• Турнир шаховских аматера - 14 учесника
• Интернет меч Србија-Словенија - 24 учесника

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

ТАКМИЧАРА

ОДИГРАНИХ ПАРТИЈА

Интернет меч
Ове године одржан је и дечији интенет шаховски меч младих репрезентација
Србије и Словеније, у оквиру турнира „Нове наде шаха“.
Турнир су подржали шаховски савез Србије, шаховски савез Словеније и
компанија ComTrade а турнир је одржан у Београду и у Љубљани.

Финансијски извештај
Mладе наде шаха 2016
Поклони и награде

$ 1.240

РСД 102.950

Логистика

$ 2.090

РСД 173.500

Остало

$ 300

РСД 24.900

Укупно

$ 3.630

РСД 301.350

2. Достигнућа у 2014. години

Најбољи едукатори Србијe
Ми верујемо да је наставнички позив један од најодговорнијих јер наставник
има тежак и значајан задатак да преноси знање и тиме директно утиче на
формирање, развој и будућност својих ученика.
Данас, њихов циљ је да створе успрешне грађане света, који ће бити потпуно
спремни да прихвате знања и вештине 21. века.
Кроз овај пројекат желимо да охрабримо и наградимо едукаторе који праве
разлику у свом послу и који са ученицима постижу изванредне резултате.
Наставник који је генератор новина и промена, који је узор и инспирација
својим ученицима и колегама, који подрстиче интелектуалну радозналост
код ученика и темељно их ангажује у усвајању нових знања има доживотан
утицај на њих.
За нас, награђивање најбољих едукатора Србије је много више од
индивидуалног препознавања и истицања најбољих.
Циљ нам је да кроз овај пројекат освестимо и подсетимо учитеље, наставнике
и професоре колико је њихова професија и квалитет у раду важан за цело
друштво и будућност земље.
Желимо да истицањем најбољих скренемо пажњу на праве вредности у
настави и да осталима дамо пример или идеју чему треба да теже.
Желимо да се захвалимо свим оним едукаторима који покушавају да
унапреде друштво у коме живимо, не само тако што ће и сами бити бољи
људи, него што ће генерације које долазе усмеравати ка правим вредностима
и бити им инспирација за напредак.

Најбољи едукатори 2014. године 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 представника
Удружења, Министарства науке, просвете и технолошког развоја, Срђана
Огњановића, директора Матматичке гимназије и Драгице Павловић Бабић,
координаторке ПИСА тестирања у Србији.

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

6

УЧИТЕЉА

ОСНОВНИХ

ШКОЛА

16

5

НАСТАВНИКА

ОСНОВНИХ

ШКОЛА

12

НАГРАЂЕНИХ ЕДУКАТОРА

5

НАСТАВНИКА

СРЕДЊИХ

ШКОЛА

2,4

ГРАДОВА СРБИЈЕ

МИЛИОНА НАГРАДНИ ФОНД

НАШИ НАЈБОЉИ ЕДУКАТОРИ ДОЛАЗЕ ИЗ 12 ГРАДОВА И МЕСТА ШИРОМ СРБИЈЕ.

4

Београд

2

Ниш

1

Краљево

1

Крагујевац

1

Шабац

1

Књажевац

1

Ваљево

1

Бор

1

Ћићевац

1

Бања Врујци

1

Алексинац

1

Пријепоље

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.

Награђени едукатори 2014. године

Биљана Веселиновић
наставница математике
у ОШ „Смех и суза“
у Алексинцу

Биљана Вучковић
наставница техничког
и информатичког образовања
у ОШ „Доситеј Обрадовић“
у Ћићевцу

Биљана Живковић
наставница физике у ОШ
„Вук Стефановић Караџић“
у Крагујевцу

Вукашин Васић
наставник
канцеларијског пословања
у Економској школи
„Нада Димић“ у Београду

Гордана Јаневска
учитељица
у ОШ „Димитрије Тодоровић
Каплар“ у Књажевцу

Гордана Петровић
наставник стручних
предмета у Машинској
техничкој школи
„14. октобар“ у Краљеву

Драган Кувељић
учитељ
у ОШ „М. Стиковић“
у Пријепољу

Жељана Лукић Радојичић
учитељица
у ОШ „Милан Ракић“
у Мионици

Катарина Ивановић
наставница математике
у ОШ „Стеван Дукић“
у Београду

Луција Тасић
учитељица
у ОШ „Драгољуб Илић“
у Ваљеву, Драчић

Саша Чорболоковић
наставник српског језика
у ОШ „3. октобар“
у Бору

Саша Порубски
наставник
физичког васпитања
у Земунској гимназији
у Београду

Славољуб Митић,
наставник физике
у ОШ „Бубањски хероји“
и гимназији „Светозар
Марковић“ у Нишу

Снежана Радивојша
учитељица
у ОШ „Ђуро Стругар“
у Београду

Сузана Вељковић
учитељица
у ОШ „Бранко Миљковић“
у Нишу

Татјана Марковић Топаловић
наставница физике
у Медицинској школи
„Др Андра Јовановић“
у Шапцу

Финансијски извештај
Најбољи едукатори Србије 2014
Дизајн

$146

РСД 14.450

Укупно

$ 146

РСД 14.450

3. Финансијски извештај

Приходи
Devana Technologies

$ 65.114

РСД 6.446.286

Расходи
Пројектни трошкови
Најбољи едукатори Србије

$ 146

РСД 14.450

Нове наде шаха

$ 3.630

РСД 301.350

Укупно

$ 3.776

РСД 315.800

Остали трошкови
Људски ресурси / плате

$ 17.700

РСД 1.752.300

Канцеларијски и
административни трошкови

$ 737

РСД 72.960

Укупно

$ 18.437

РСД 1.825.260

Укупни расходи

$ 22.213

РСД 2.141.060

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. Почело се са
улагањем 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 желимо да поделимо са младима и да
подржимо развој предузетништва у Србији.

4. Планови и циљеви у будућности

Поносни смо на пројекте које смо реализовали у овој години. Верујемо да је
реализација пројекта „Најбољи едукатори Србије“ прави пут ка томе да
позитивно утичемо на нашу децу. Јер едукатори су управо ти који су
покретачи позитивних промена у друштву, и који раде на промени свести
најмлађих нараштаја.
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.
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