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Ко смо ми

Невладино непрофитно Удружење које жели 
да инспирише и охрабри младе да се упусте 
у предузетништво и подигне свест о његовом 
значају у данашње време. Удружење је добило 
име по једном од највећих српских војсковођа и 
стратега 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 систематски 
начин развијамо 
предузетнички дух и амбицију 
код младих људи.



Препознавање потенцијала младих кроз пројекте 
који их наводе на размишљање и искораке.

Препознавање проблема у друштву чија решења, 
кроз пројекте и активности Удружења, имају 
дугорочне позитивне ефекте на младе.

Наши циљеви

Подстицање грађана и друштва уопште на 
иницијативу и веру у натпросечне резултате.

Подстицање образовања проналажем најбољих 
наставника које Србија има, а који граде будуће 
критичке интелектуалце ове земље.

Подстицање образовања проналажем најбољих 
наставника које Србија има, а који граде будуће 
критичке интелектуалце ове земље.

Годишњи извештај 2022
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Зашто предузетништво
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Верујемо да је најбољи начин за економски 
опоравак и напредак земље покретање 
сопствених послова и креирање домаћих 
производа. Зато желимо да подстакнемо 
младе да размишљају у том правцу и да 
побудимо 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 људи.

Предузетнички дух не мора да значи 
само покретање сопствених послова. 
Предузетничке особине значе да неко 
поседује иницијативу, вештину, вољу, 
креативност, склоност ка напредовању 
и натпросечним резултатима, прихвата 
одговорност, планира унапред, има визију 
свог напрека 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 
прокативан приступ послу, нашој земљи 
обезбедити већи просперитет и напредак, 
а самим тим и лепши живот и задовољство 
свих њених грађана. 
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Удружење за подстицање предузетништва 
“Живојин Мишић” основано је 2013. године у 
Београду из жеље за унапређењем друштва 
и подршком предузетништву као формули 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 
Удружења. 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 размишћање. 
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. 

О нама



Досадашњи пројекти
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НАЈБОЉИ ЕДУКАТОРИ 
СРБИЈЕ

НОВЕ НАДЕ ШАХА

BEFORE I DIE WALL 
(ЗИД НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ)

NATIONAL TEACHER 
PRIZE

YIDАN PRIZE
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Владимир Преловац
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Владимир Преловац је предузетник, пилот, стратег, филантроп и отац.

Био је такмичар у пливању и роњењу на дах. Амбициозан је шахиста и 
гитариста, и жеља му је да једног дана прави игрице.

Професионално се бави програмирањем од 2000. Године. Интересује га 
вештачка интелигенција и константно размишља како да човечанство помери 
напред. Оснивач је компаније Девана Тецхнологиес чији је главни производ 
МанагеWП, веб апликација која помаже корисницима да управљају WордПресс 
сајтовима истовремено.

Успешно је покренуо своју компанију у источној Европи, која је достигла приход 
од више од милион долара у првој години пословања!

2013. године проглашен је за најбољег брзорастућег предузетника од стране 
компаније Еrnest & Yоung.



Филантропски се бави предузетништвом, због чега је и основао Удружење 
за подстицање предузетништва “Живојин Мишић”. Лично сматра да је 
предузетништво нешто што нашој земљи може помоћи не само економски 
дугорочно, већ јој може помоћи да постане и лидер у региону. Владимир би 
желео да кроз Удружење реализује крупне пројекте који ће помоћи испуњењу 
овог циља.

Оно што га испуњава и што ради за себе јесу путовања, читање добрих књига, 
играње шаха који развија стратешко размишљање и учи нас да гледамо 
неколико корака унапред, као и друге неформалне игре са пријатељима. Воли 
Пинк Флоyјд-а, шетње са женом и ћеркама и уређује свој блог.

02Наш тим



Татјана Марковић 
Топаловић
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Рођена је 24.3.1969. у Пожаревцу. Од четврте године живи у Шапцу.

Основну и средњу школу завршила је као носилац Вукове дипломе. 

Дипломирала је на Физичком факултету у Београду, магистрирала на 
Департману за физику у Новом Саду у области Медицинске физике, 
приводи крају докторат на Физичком факултету у Београду под називом 
„Научна визуелизација физичких феномена у парковима науке и школским 
двориштима“. Од 1992. године ради у просвети. Искуство рада у три школе 
сматра непроцењивим у образовном и људском смислу. Вишеструко 
награђивана.

Са поносом истиче две награде које су је определиле за племениту сарадњу са 
Удружењем “Живојин Мишић”, избор за једног од Најбољих едукатора Србије 
2014. и избор за такмичење Global Teacher Prize 2018.године испред Србије.

Основала је друштво љубитеља физике-ФИЗИXЕ у својој школи, годинама је 
водила Летњу школу науке за децу. Аутор је и коаутор првог Парка науке у 
Србији. По угледу на овај парк, утицала је на изградњу још 5 паркова науке у 
Србији са идејом стварања подстицајне средине за учење природних наука.



Сарађује са великим бројем институција у свом граду (Културни центар, 
Позориште, Канцеларија за младе, Центар за стручно усавршавање, школе) и 
у земљи (Удружењем „Живојин Мишић“, CPN ZVKOV, ZUOV, Mузеј илузија,  LINK 
-group, SANU, DFS, Coppling team...)

Ћерка, лекара и професора, мајка две ћерке, једне, која је инжењер и друге, која 
се школује да постане. Супруга електроинжењера уз чију безрезервну подршку 
непрекидно напредује у свом усавршавању и остваривању циљева. Пева у 
Вокалној групи Шапчанке и члан је Књижевног клуба „Разговори“. Директна, 
упорна, стриктна, речита, искрена, дубоко верује у образовање, образованог 
човека и друштво које се мења захваљујући образовању..Њен мото је:„Деци 
треба дати корење и крила“.

02Наш тим
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Тамара Михајловић координатор је Удружења “Живојин Мишић” од средине 
2021.године. Дипломирала је на Филозофском факултету у Београду на смеру 
педагогија и завршила мултидисциплинарне мастер студије миграција 
при Ректорату Универзитета у Београду у оквиру кога се бавила правом на 
образовање из наставничке перспективе. Сарађивала са бројним невладиним 
организацијама на националном нивоу у оквиру неформалног образовања 
као и међународним организацијама у области образовања деце и младих. 
Полазник школе људских права “Војин Димитријевић“ 2019.године. Боравила у 
Бриселу на омладинској размени у току које се бавила темом идентитета кроз 
филм и друге мултимедије.

Говори енглески и француски језик. Поред изучавања образовања као 
примарне области интересовања, бави се јогом, планинарењем и вози 
сноуборд. Заговорник је активног живота. Слободно време воли да проводи у 
природи, да путује и ужива у уметничким делима и доброј музици.

Верује да идеје покрећу свет и у изреку: ,,Акција је базична основа за сваки 
успех“.



Најбољи едукатори 
Србије
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Ми верујемо да је наставнички позив је 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 
успешне 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. Наставнике који су генератори новина и промена, који су 
узор и инспирација својим ученицима и колегама, који подстичу интелектуалну 
радозналост код ученика и темељно их ангажују у усвајању нових знања, и имају 
доживотан утицај на њих.

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.

Ми верујемо да наставници имају право да померају границе иновативним 
предлозима. Учитељи и наставници које проналазимо су креативни 
и иновативни, мотивисани и позитивни. Они су мајстори свог заната, 
организовани са јасним системом рада. Објективни, принципијелни и 
правични, спремни на доживотно учење и охрабрујући.

За осам година реализације пројекта ,,Најбољи едукатори Србије” наградили 
смо укупно 95 учитеља и наставника широм наше земље.

Најбољи 
едукатори Србије
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Критеријуми
Најбољи едукатор пре свега вреднује квалитете 
својих ученика, подстиче их да раде на себи, 
припрема их за такмичења, познаје их. Ми 
тражимо едукаторе који раде изван граница 
наставног плана и програма, едукаторе који 
уводе нове методе рада, доста времена посвећују 
ваннаставним активностима, едукаторе који су 
реализатори нових пројеката везаних за развој 
деце, њиховог образовања и будућности, који 
своје ученике спремају за изазове 21.века, уче их 
да критички преиспитују стварност, подстичу их на 
активизам у широј друштвеној заједници и личним 
примерима утичу на усвајање правих вредности. 

Награде
Поред звања Најбољег едукатора Србије, сваки 
едукатор добија личну награду као и награду 
од 100.000 динара коју може искористити за 
реализацију различитих пројеката са ученицима 
или опрему коју сматра корисном за свој рад. Овим 
наградама желимо да омогућимо наставницима да 
остваре своје идеје и реализују неке нове пројекте.
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СВЕЧАНА ДОДЕЛА НАГРАДА ЗА ОСМУ 
ГЕНЕРАЦИЈУ НАГРАЂЕНИХ НАЈБОЉИХ 

ЕДУКАТОРА СРБИЈЕ

19. марта у хотелу “Москва” уручена су признања осмој генерацији Најбољих 
едукатора Србије за 2021. годину. Почетак свечаности отворила Тамара 
Михајловић, координатор Удружења “Живојин Мишић”. Поред ње, присутнима су 
се обратиле и члан Управног одбора Удружења, Татјана Марковић Топаловић и 
једна од награђених едукатора за 2019. годину, Љиљана Лазаревић. Због ситуације 
са корона вирусом, свечаности су присуствовали едукатори и њихови пријатељи.

Најбољи едукатори Србије 
свечана додела 2021

Најбољи едукатори Србије 
свечана додела 2021
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Финансијски извештај

Најбољи едукатори Србије 2021. године

Награде 885,000 РСД $8.287

Укупно 1,156.220 РСД $10.826

Остало 271,220 РСД $2.539
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95 НАЈБОЉИХ ЕДУКАТОРА СРБИЈЕ 
8 ГОДИНА ПРОЈЕКТА “НАЈБОЉИ 

ЕДУКАТОРИ СРБИЈЕ”
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3

76

4,68,
45,94

5,9,
 11,16,31,

 38,44,50, 
53,55,56,58,61,
     69,73,79,86,

       87,91,95

19,29,32,75,
78,82,92

25,35

23,24,26,33,
37,43,62,67,74

8,
14,
17,21,  
  30,39,  
  42,63,64,65,66,
    83,85,88,        
            90

46,59

27,71

72

41,47,52

70

13,51,60

84

49,81

12

15,20,40,93

1,10,57

6,18

3,28
7,36,89

54,80

22,34,77

Одакле долазе Најбољи 
едукатори Србије?
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Најбољи едукатори Србије по 
областима 2014 - 2022

Име и презиме едукатора Место

Александра Секулић Кула

Биљана  Поповић

Алексинац

Борко Петровић

Зрењанин

Владимир Мајсторовић

Ражањ

Вера Исаиловић

Ниш

Александар Мијалковић Инђија

Биљана Вучковић

Биљана Ускоковић Брковић Чачак

Бранислава Живановић

Крагујевац

Вера Милићевић

Алексинац

Верица Лукић

Вршац

Габријела Потребић Тежер

Нови Сад

Ана Марковић Крагујевац

Александар Стевановић Београд

Биљана Живковић

Барајево

Виолета Милетић

Параћин

Велимир Радловачки

Чачак

Весела Мачкић

Ариље

Алекса Попадић Краљево

Биљана Веселиновић

Ћићевац

Бојана Молнар

Београд

Владан Младеновић

БеоградВукашин Васић

Лозница

Власта Ценић

Јадранска Лешница

Бечеј

БР

8

16

2

10

18

4

12

20

6

14

22

1

9

17

3

11

19

5

13

21

7

15

23

24
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Име и презиме едукатора

Гордана Петровић

Дијана Малиџа

Драгана Менчик

Далибор Тодоровић

Звонимирка Јовичић

Жељана Радојичић Лукић

Горан Јовишић

Дејан Бошковић

Градимирка Николић

Данило Боровница

Душица Марковић

Ђура Пађан

Ивана Круљ

Зорица Ивановић

Гордана Рацков

Гордана Јосимов

Драган Кувељић

Данијела Ракић

Даниела Ћук

Ива Суботиц Красојевиц

Зоран Илић

Гордана Јаневска

Дејан Крецуљ

Драгана Милићевић

Душан Благојевић

Душан Станковић

Ена Хорват

БР

32

40

26

34

42

49

28

36

44

51

30

38

46

25

33

41

27

35

43

50

29

37

45

31

39

47

48

Место

Краљево

Ковин

Крушевац

Лебане

Сомбор

Сремски Карловци

Мерошина

Пријепоље

Београд

Бечеј

Лесковац

Београд

Кикинда

Панчево

Нови Сад

Бачка Паланка

Ниш

Мионица

Жагубица

Књажевац

Београд

Кикинда

Доња Борина

Ниш

Београд

Параћин

Ћуприја
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Име и презиме едукатора

Јовица Плавшић

Лидија Пантић

Милан Петровић

Мила Ђачић

Невена Перић

Марија Бастић

Ивана Ковачевић

Лидија Виденовић

Катарина Вељковић

Марта Киш Бутерер

Младен Јовановић

Младен Шљивовић

Предраг Старчевић

Нада Стојичевић

Ивона Ранђеловић

Катарина Ивановић

Љиљана Лазаревић

Мирјана Рашић Митић

Миомир Дејановић

Наталија Диковић

Марина Дороцки

Јелена Бабић

Луција Тасић

Марјан Миланов

Маријана Коларић

Маринко Петковић

Милица Андоновић

БР

59

67

53

61

69

76

55

63

71

78

57

65

73

52

60

68

54

62

70

77

56

64

72

58

66

74

75

Место

Београд

Драчић

Ниш

Кула

Пирот

Београд

Крагујевац

Београд

Ниш

Врање

Нови Сад

Пожега

Печењевце

Београд

Ћуприја

Ниш

Гроцка

Београд

Смедерево

Прокупље

Сопот

Нови Сад

Нови Сад

Ниш

Зајечар

Панчево

Панчево
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Име и презиме едукатора

Светлана Радловачки

Снежана Радивојша

Тања Олеар Гојић

Слађана Трајковић

Сузана Миљковић

Саша Чорболоковић

Сандра Максимовић

Татјана Марковић Топаловић

Предраг Вукосављевић

Славољуб Митић

Сузана Вељковић

Татјана Романов

Славица Гомилановић

Саша Порубски

Слађана Радојловић

Тања Вречко

Татјана Ковачев

БР

86

94

80

88

82

90

84

92

79

87

95

81

89

83

91

85

93

Место

Вршац

Београд

Ниш

Београд

Прокупље

Бор

Ниш

Ковачица

Обреновац

Ниш

Београд

Београд

Петровац на Млави

Ниш

Крагујевац

Оџаци

Шабац



Пројекти кроз године 
2013 - 2022
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НАЈБОЉИ ЕДУКАТОРИ СРБИЈЕ
95 НАГРАЂЕНИХ НАЈБОЉИХ ЕДУКАТОРА СРБИЈЕ ЗА 8 

ГОДИНА ПРОЈЕКТА

3 НАСТАВНИКА ПРОГЛАШЕНИХ МЕЂУ 50 НАЈБОЉИХ НА 
СВЕТУ У ИЗБОРУ GLOBAL TEACHER PRIZE

Свечана додела награда шестој 
генерацији Најбољих едукатора Србије

Конференција Најбољих едукатора 
Србије
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Свечана додела награда другој 
генерацији Најбољих едукатора 

Србије

Свечана додела награда петој 
генерацији Најбољих едукатора 

Србије

Најбољи едукатори Србије 
различитих генерација
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Семинар стручног усавршавања 
Најбољих едукатора Србије у Шапцу

HWPL радионице мира из Јужне 
Кореје у сарадњи с Удружењем и 

Најбољим едукаторима Србије

Радионице Најбољих едукатора 
Србије на фестивалу “Почиње школа”
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Најбољи едукатори Србије и 
фестивал “Почиње школа”

HWPL радионице мира из Јужне 
Кореје у сарадњи с Удружењем и 

Најбољим едукаторима Србије

Свечана додела награда седмој 
генерацији Најбољих едукатора 

Србије
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HWPL радионице у Новом Саду 
у гостима једног од Најбољих 

едукатора Србије

Избор за националне представнике 
на светском такмичењу Global 

Teacher Prize 2018. године

Најбољи едукатори Србије
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Удружење “Живојин Мишић” 
као национални партнер Varkey 

фондације која организује Global 
Teacher Prize 2016. године

Фестивал “Почиње школа” у сарадњи 
са порталом Најбоља мама на свету и 

Најбољим едукаторима Србије

Представници Србије на светском 
такмичењу за избор најбољег 

наставника Global Teacher Prize
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Фестивал “Почиње школа”

Присуство српске делегације на 
Global Teacher Prize такмичењу у 

Дубаију 2018. године

Свечана додела награда за 
представнике на Yidan Prize i Global 

Teacher Prize
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НОВЕ НАДЕ ШАХА
782 НАГРАЂЕНИХ ШАХИСТА 

37 ШАХОВСКИХ ТУРНИРА 
7 ГОДИНА

Турнир “Нове наде шаха”

Нове наде шаха на турниру у Дому 
Војске
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Деца учесници на турниру “Нове 
наде шаха”

Оснивач Удружења Владимир 
Преловац и Небојша Баралић на 

такмичењу “Нове наде шаха”

Нове наде шаха
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Шаховски турнир за децу

Награђени најмлађи шахисти

Шаховски турнир за аматере
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КАКО ДО ПОСЛА
КЊИГА “КАКО ДО ПОСЛА” ПОДЕЉЕНА 

ЈЕ У ВИШЕ ОД 30 ГРАДОВА СРБИЈЕ 
5 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ПРОЈЕКТА

Књига “Како до посла”

Дискусија о књизи “Како до посла”
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Предавање Драгана Варагића о 
књизи “Kако до посла” у Чачку

Панел о образовању и тржишту рада 
организован од стране удружења

Предавање Драгана Варагића о 
књизи “Kако до посла” у Ћуприји
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BEFORE I DIE WALL
80+ МЕСЕЦИ ПОСТОЈАЊА ЗИДА НА 

АДИ ЦИГАНЛИЈИ

Before I die wall

Before I die wall



Финансијски 
извештај



Финансијски извештај за 
2022. годину

Приходи

Расходи

Остало на рачуну од 2021.
године

Пројекат НЕС

7,417,283 РСД $71.443

1,156.220 РСД $11.225

Уплате на основу распродаје

Укупно

Канцеларијски и 
административни трошкови

114,000 РСД $1.048

7,537,283 РСД $73.177,504

1,042.760 РСД $10.123

Донација

Људски ресурси

Укупно

6,000 РСД $57.85

770,182 РСД $7.477

2,969.162 РСД $28.826

Годишњи извештај 2022
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Финансијски извештај кроз године

Финансијски извештај по годинама

2014

2018

2016

2020

2022

2015

2019

2017

2021

Укупно за све ове године

Динари

$22.213

$73.459

$18.880

$60.037

$28.826

$43.415

$83.255

$47.075

$50.893

$424.793,88

Долари

2,141.060

7,492.830

2,133.700

6,015.706

2,969.162

4,725.900

8,467.852

4,824.800

4,982.757

43,753.76



О донатору



Донатор Удружења и његов идејни творац је компанија Devana Technologies, 
са њеним оснивачем, Владимиром Преловцем на челу. Devana Technolo-
gies 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 5 годинa, што јој је 
обезбедило успешно пословање и продају свог производа широм света. 

На овај начин, Devana Technologies 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 Devana Technologies од тада до 2019. године, 10% 
годишњег профита донирала је Удружењу ”Живојин Мишић”. 

Удружење се од тада развија заједно са својим пројектима. Највише се 
улагало у пројекте везане за образовање и едукацију, са циљем да се подигне 
свест младих о предузетништву, као и да се 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. 
Devana Technologies 
годинама донира новац 
Удружењу за реализацију 
његових 
пројеката.

Devana Technologies
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