
Алмир Џелић
Врбас Рафтинг
Град Бања Лука

„Успио сам спојити љубав према 
рафтингу и Врбасу са својим личним 
пословним амбицијама. Радим оно 
што волим и од тога могу живјети.“



Адреналинска авантура 
крајишком љепотицом

Алмир је још од малих ногу био везан за ријеку, а као тинејџер је 
научио кормиларити чамцем дајаком који је заштитни знак Бањалуке 
и Врбаса. У Рафтинг и ронилачком клубу „Бук” стекао је лиценцу за 
спасиоца, а прекретницу ка бављењу рафтингом представљало му је 
волонтирање на Свјетском рафтинг првенству одржаном у Бањалуци 
2009. године.

Алмир је имао прилику упознати неке од највећих свјетских рафтера, и 
недуго потом учествовао је на десетодневној обуци за скипера која је 
одржана на ријеци Тари те тако стекао професионалну лиценцу. Потом 
је три године радио као скипер, стичући пријеко потребно искуство 
у организирању ових тура. Онда је преузео Рафтинг клуб „Аргонаут” 
који је био практично пред гашењем, и за само једну и по сезону успио 
удвостручити приходе и набавити два нова чамца са свом додатном 
опремом. Иако је био успјешан у вођењу овог клуба, желио је основати 
властити рафтинг центар гдје би могао у потпуности испољити свој 
потенцијал и испунити планове – 2017.године основан је Рафтинг 
центар „Врбас”.

На самим почецима било је тешко ускладити све послове, од 
администрације, преко логистике и саме реализације тура али је 
упорношћу и залагањем комплетног тима „Врбас рафтинг“ успио 
опстати. Кроз YЕП Инкубатор пословних идеја добио је подршку за  
набавку  нових,  пријеко  потребних чамаца.

За Алмира, као особу која обожава ријеку, нема већег задовољства и 
испуњености од чињенице да је успио спојити љубав према рафтингу 
и Врбасу, са својим личним пословним амбицијама, јер ради оно што 
воли и од тога може живјети. 

За њега и његов тим нема веће награде од осмијеха на 
лицима људи који уживају у адреналинском 
спусту и природним љепотама ријеке Врбас. 



Оливера Торбић 
Burzika Unique
Град Приједор

„Сада коначно имам прилику радити са 
сестром...а радити са сестром је пола 
обављеног посла. Ми се надопуњујемо и зато 
смо савршен спој.“ 



Burzika Unique: Уникатни модни 
бренд за одважне жене

На адреси Милоша Обилића у Приједору, у модној радионици сестара 
Оливере и Секе, могу се пронаћи капути од вуне и чохе, хаљине, хлаче, 
кошуље са занимљивим, ручно рађеним детаљима, шарене сукње и 
мараме.

„Мода, облачење и љубав према ‘крпицама’ својствена је већини 
жена. Одувијек то волим. Бавила сам се шивењем и раније, интимно, 
за чланове породице и пријатељице. То није моја струка, то је чиста 
љубав.”- наглашава Оливера.

Оливера, по занимању управни ПТТ техничар, годинама је радила у 
администрацији и маштала да ће некад жене носити одјећу коју она 
осмисли и дизајнира. 

„Нисам имала довољно храбрости да почнем стварати моду. Требало 
ми је више година да кажем наглас своју жељу и тада је дошла и 
подршка породице”, додаје она. 

„Сестра и ја смо отвориле сецонд ханд бутик, па смо постепено почеле 
шивати одјећу и продавати своје „стварчице“. Када смо видјеле да 
се људима допада то што радимо, да је мало другачије и необично, 
почела сам озбиљније да размишљам о покретању посла“, присјећа 
се Оливера. Сестре су полако, годину дана развијале посао, добиле 
одређену финансијску помоћ од локалне развојне агенције да би 
у 2018.години уз помоћ YEP Инкубатора пословних идеја добиле 
подршку да отворе малопродају и свој бутик. У Бурзику свакодневно 
долазе радознале жене које желе видјети какви модерни одјевни 
комади настају у њиховом граду, а бренд већ има и сталне купце, који 
увијек нађу нови комад одјеће за себе.

„Назив смо дуго криле, нисмо никоме хтјеле да 
кажемо. Сестру зовем „бураз“, као и она мене. 
Нисмо могле радњу назвати једноставно 
бураз, па је тако дошла Бурзика- двије 
сестре, спој креативе и здравог разума,  
рачуна и италијанске свиле, бураза 
идеалисте и бураза са двије ноге чврсто на 
земљи. Радити са сестром је пола обављеног 
посла, ми се надопуњујемо и зато смо савршен 
спој“,  појаснила је Оливера.



Šaha Ćasurović
Šaha torte
Opština Živinice

“‘Šaha torte’  ne  bi  postojale  
da  sam  odustala  nakon  prvog  
neuspjeha. Nisam pokleknula,  
a  nagrada je da danas,  ipak, 
živim  svoj  san.”



Čokoladna priča o Šahinim tortama

Najslađa poslastičarska radnja u Živinicama je ona u vlasništvu Šahe 
Ćasurović, majstora za slatkiše. Tu se mogu kupiti torte svih boja, od 
rođendanskih do svadbenih, kremasti kolači sa preljevom, voćne kocke, kao 
i one sa čokoladom, neodoljive dječijim prstićima.

„Prvu tortu sa fondantom sam napravila kćerki Lejli za peti rođendan. Željela 
je princezu iz bajke, a niko to kod nas u Živinicama nije radio, nisu se mogle 
pronaći takve torte. Nije mi bilo teško, našla sam recepte na internetu i 
pokušala da napravim osnovnu skromnu dekoraciju za princezu”, dodaje 
Šaha. Fotografiju te torte objavila je na društvenim mrežama i pobrala sve 
pohvale za kreativnost. 

Uz redovan posao u staklarskom preduzeću, Šaha je razvijala hobi i primala 
narudžbe za kolače. Prije četiri godine, kada je rodila sina i ostala bez posla, 
odlučila je da više neće raditi za druge i da je vrijeme da se upusti u avanturu 
za koju se sprema godinama, o kojoj mašta još od djetinjstva.

Godinama su Ćasurovići pokušavali uštedjeti novac i otvoriti poslastičarnicu, 
a da „sreća prati hrabre”, dokaz je i YEP Inkubator poslovnih ideja i podrška 
Švicarske ambasade, koji su došli u pravo vrijeme, sa finansijama potrebnim 
za sve Šahine slatke ideje.

„Mladim ljudima mogu poručiti da nikada ne odustaju. Nas zaista ima 
kreativnih, raznih profesija, zanimanja i inicijativa, koji samo čekaju pravu 
priliku”, smatra Šaha i navodi kako je ipak najvažnije imati bezuslovnu 
podršku porodice. „Treba imati volju, treba se boriti, ja sam mlada, 
pokušavala sam na sve moguće načine i na kraju se odlučila za ovaj veliki 
preduzetnički korak. Treba imati vjeru i truditi se da ideja uspije i da zaživi. 
Stalno govorim mladima – ako ne uspijete na prvu, ne odustajte od svog 
sna. ‘Šaha torte’ ne bi postojale da sam odustala nakon 
prvog neuspjeha, nisam pokleknula, a nagrada je da danas, 
ipak, živim svoj san”, ponosno dodaje Šaha.



Rizah Đulović
DIR Computers 

Opština Živinice

“Uz zalaganje i predanost,  
kvalitetan i ozbiljan rad, u našoj  
državi se može dobro zaraditi i  
lijepo živjeti.”



Braća Đulović iz Živinica su 
pravi doktori za računare

Mala porodična firma za plasman kompjuterske i prateće opreme 
„DIR Computers” d.o.o. iz Živinica nastala je u martu ove godine.  „DIR 
Computers” nudi najkvalitetnije servisiranje mobilnih telefona, laptopa 
i računara. Braća Dino i Rizah Đulović nastoje poboljšati ponudu raznih 
kompjutera i opreme te osigurati Živiničanima ispravne mobilne telefone i 
računare koji imaju nove programe i sisteme.

Ideja za pokretanjem maloprodajne radnje rodila se u martu ove godine. 
Rizahov brat je imao trgovinsku radnju od 2013. i početkom ove godine, 
odlučio je zatvoriti, obzirom da su nameti bili izuzetno visoki. Rizah se nije 
želio razdvojiti od brata pa je odlučio da zajedničkim snagama pokušaju 
ponovo uspostaviti biznis, pokrenuo je registraciju nove firme „DIR 
computers“ sa ciljem da rade prodaju i servis. 

„Drug me tada upoznao sa YEP Inkubatorom poslovnih ideja i evo, od 15. 
augusta imamo svoju radnju.” podijelio je Rizah. 

„Planiramo da se proširimo, da radimo terenski, sistemsku integraciju 
i održavanje kompletnih sistema u firmama. Svima su potrebni servisi, 
umrežavanje računara, razne instalacije, zamjena komponenti te 
održavanje. Početkom naredne godine, želimo potpisati ugovore sa velikim 
kompanijama u Tuzlanskom kantonu”, ambiciozan je Rizah.

Dino se nada da će ubrzo zaposliti servisera i komercijalistu, jer prostora na 
tržištu ima za one koji su spremni vrijedno raditi.

„Svi mladi koji se žele baviti privatnim biznisom, 
moraju biti svjesni da sam početak nije lak, bilo 
je tu dosta neprospavanih noći, mladi moraju 
dosta truda uložiti i vratit će im se to sigurno. 
Uz zalaganje i predanost, kvalitetan i ozbiljan 
rad, u našoj državi se može dobro zaraditi i 
lijepo živjeti.”, zaključuje Rizah.



Amira Zelenterović
Salon Amira GAGA
Grad Mostar

“Trud i rad se isplati. 
Ne treba se plašiti uspjeha.”



Modne kreacije, po vašoj ideji, 
u djelo sprovodi krojački butik 
„Amira Gaga“ 

Vlasnica zanatskog obrta  „Amira Gaga“ je Amira Zelentrović, koja se počela 
baviti prodajom odjeće prije sedam godina, želeći da sama obezbijedi novac 
za život, tj. ne želeći da radi za bilo koga drugoga, već za sebe. U početku je 
samo preprodavala gotove proizvode, odnosno odjeću. Međutim, uvidjevši 
da su mušterije nerijetko nezadovoljne dužinom ili širinom određenog 
predmeta, sama je ponudila prepravke i proširila asortiman usluge - njena 
radnja više nije bila samo butik, već i krojački salon. 

Amira se prijavila na YEP Inkubator poslovnih ideja sa željom da iskoristi 
sve prednosti ovog programa, a koji joj je u konačnici pomogao da proširi 
biznis. Prema njenim riječima, edukacija joj je pomogla da kreira sopstveni 
poslovni plan sa svim bitnim detaljima a kroz finasijsko ulaganje nabavila je 
nove radne materijale za naredni period. 

Kroz život i biznis, vodi se mišlju da se svaki trud isplati i da se ne treba 
plašiti uspjeha. I sama je počela od nule, preprodajući odjeću po gradu 
i pronalazeći mušterije, nerijetko hodajući i po cijeli dan. Upravo tako je 
došla na ideju da otvori krojački butik, gdje nudi kako gotovu robu tako i sve 
vrste korekcija, ali i krojenje odjeće po želji.



Ajla Kreso
Frizerski salon Moa MoAaa 
Grad Mostar

“Nema veće sreće od toga da 
čovjek može živjeti radeći posao 
koji najviše voli.”



„Moa MoAaa”, frizerski salon koji 
odlikuje neobično ime, ugodan 
ambijent, ali i profesionalnost 

Frizerski salon neobičnog naziva „Moa MoAaa” nalazi se u samom centru 
Mostara, a vlasnica Ajla Kreso radi sama kao muški i ženski frizer i, iako 
mlada, pored znanja, ima i dugogodišnje iskustvo u radu. 

Ajla je dugo godina radila kao frizerka, da bi u jednom trenutku, nakon 
rođenja djece, odlučila pomoći suprugu oko porodičnog biznisa, vođenja 
picerije koja ima dugogodišnju tradiciju u Mostaru. Ipak sve vrijeme joj je 
nedostajao frizerski posao, i nakon nekoliko godina rada u piceriji, odlučila 
se vratiti svom pozivu i otvoriti sopstveni salon. 

Ubrzo je saznala za YEP Inkubator poslovnih ideja i odlučila se prijaviti, prije 
svega jer joj je trebala pomoć oko kreiranja poslovnog plana, ali i ulaganja. 
Kroz edukaciju, koja joj je u početku bila, kako sama kaže, zbunjujuća, naučila 
je na koji način treba otkloniti neke nedoumice koje se tiču pokretanja 
biznisa i kako preduzetnički razmišljati.

“Najveći izazov joj je bilo riješavanje administrativnih stvari pri registraciji 
salona  u  što kraćem roku, kako bi bila u mogućnosti odmah početi raditi. 
Ajla je imala veliku želju da uloži sve što može, i da napravi nešto drugačije 
i nešto svoje što će ljudi odmah po ulasku primjetiti i prepoznati, a to je 
domaćinska atmosfera. A da bi ljudima pružila taj utisak, morala je sama 
da uloži vrijeme, snagu i svoju kreativnost u uređenje prostora što joj je 
ponekad oduzimalo mnogo energije. Na kraju iscrpljena, ali srećna otvorila 
je svoj salon i dočekala prve mušterije sa osmijehom. I tako već 9 mjeseci. 
Posao se razvio, ima mnogo redovnih mušterija, a sve više joj svraćaju i 
slučajni prolaznici te turisti koji se zateknu u blizini. 

Kako sama kaže, ne bi mogla raditi neki drugi posao osim 
ovog, te je njen savjet svim ljudima da pronađu ono što 
vole raditi i da se maksimalno trude za to. Na kraju 
dodaje da nema veće sreće od toga da čovjek može 
živjeti radeći onaj posao koji najviše voli. Njen cilj 
je da sljedeće godine zaposli još jednu osobu u 
salonu.



Ivan Marić 
Sunkissed tanning and 
beauty studio 
Grad Mostar

“Kvalitetno planiranje je ključ 
do uspješnog poslovanja.”



Savremeni studio sunčanja i ljepote 
brine o izgledu Mostarki 

Studio sunčanja i ljepote „Sunkissed“ otvoren je u aprilu ove godine, vrlo 
prijatnog i modernog ambijenta. Vlasnik je Ivan Marić, mladi ekonomista 
čije je formalno obrazovanje usmjereno ka preduzetništvu i marketingu. 
Dugogodišnje iskustvo stekao je u poslovima koji se odnose na tretmane 
ljepote, jer je prije otvaranja svog studija, radio u drugom salonu sa sličnom 
ponudom. Shvatio je da želi pružiti nešto drugačije usluge, te privući klijente 
najsavremenijom tehnologijom sunčanja i najvišim standardima šminkanja 
i uljepšavanja. 

Zajedno sa suprugom osnovao je studio sunčanja i ljepote „Sunkissed“, i već 
su zabilježili značajne poslovne rezultate u prvoj sezoni. 

Izazov pri pokretanju ovog biznisa bilo je obezbjeđivanje sredstava za 
kupovinu opreme, kao i adaptacija samog prostora, jer je za ovu vrstu 
djelatnosti potrebna posebna tehnička dozvola. Ivan je ekonomista i samim 
tim je vrlo dobro upućen u kreiranje poslovnog plana i pravila koja vladaju 
u preduzetništvu. No kaže da mu je edukacija, u sklopu YEP Inkubatora 
poslovnih ideja, bila korisna, jer je imao uvid i u druge načine kreiranja 
planova, ali i zbog toga što je neko drugi iz struke mogao revidirati njegov 
plan i pružiti mu korisne savjete. 

Također, finansijska podrška mu je značila, jer je bio u mogućnosti kupiti 
rezervne lampe za solarije, kako bi bio siguran u svakom trenutku da neće 
morati zaustaviti uslugu, u slučaju kvara.



Anela i Armen
Ćelebić
Chocoloco
Grad Mostar

„Ne odustajte od svojih ideja. 
Budite uporni. Svaki trud se 
isplati.”



Najljepši kolači iz domaće radinosti

„Chocoloco“ je firma koja proizvodi domaće kolače, od isto tako domaćih 
sastojaka koje plasira u raznim prodavnicama u Mostaru. 

Bračni par Anela i Armen Ćelebić pokrenuli su ovaj biznis, prije svega zbog 
nemogućnosti pronalaska posla. Dugo su razmišljali čime bi se mogli baviti, 
tj. koji biznis otpočeti, i onda se Anela sjetila da bi mogla praviti kolače 
koje bi ponudili prodavnicama ili kafićima. I tako su odlučili probati, i ubrzo 
nakon početka proizvodnje prvih kolača, uspjeli su sklopiti dogovor sa 
jednim tržnim centrom za narudžbu određene količine slatkiša. 

Kako bi što bolje osmislili sistem rada i razvili svoju ideju, Anela i Armen 
su se prijavili na YEP Inkubator poslovnih ideja, gdje su imali priliku da, uz 
pomoć stručnjaka iz oblasti preduzetništva, steknu potrebne vještine, ali 
i kreiraju sopstveni poslovni plan. Finansijska podrška koju su dobili kroz 
ovaj program, poslužila im je za kupovinu materijala za kolače, ali i rekvizita 
potrebnih za pravljenje.

Dugoročni plan im je obezbjeđivanje adekvatnog prostora, a ideja za rad 
im ne manjka. U budućnosti žele kupiti profesionalne peći za pečenje 
kolača, kao i proširivanje ponude kolača te, naravno, zapošljavanje još 
radnika. Jedna od ideja koju bi željeli realizirati u budućnosti je i proizvodnja 
bezglutenskih kolača. 

Anela i Armen kažu da se nisu stidjeli probati raditi bilo šta i da je to 
ustručavanje možda najveći problem današnjih mladih ljudi, jer im to stvara 
strah od pokušaja. Oni su pronašli svoju priliku u pravljenju domaćih kolača 
i vjeruju da će uspjeti razviti posao. Drugima poručuju da ne odustaju od 
svojih ideja, da budu uporni, jer se svaki uloženi trud isplati.



Haris Mićijević i
Denis Ćorić
Bastan 

Grad Mostar

„Ideja , cilj , volja , hrabrost , upornost kao 
i svaki drugi važan parametar koji vodi 
ka uspjehu treba da postanu karakter 
mladog čovjeka.”



Autentični orijentalni bar u 
srcu Mostara – nezaobilazna 
stanica za sve turiste 

Haris Mićijević i Denis Ćorić, dvojica prijatelja, u aprilu ove godine otvorili 
su orijent-bar „Bastan“. Bar se nalazi u dvorištu čuvene Mehmed-paša Koski 
džamije, u Starom gradu Mostaru. Namijenjen je, prije svega turistima koji 
dolaze upoznati se sa bogatom historijom i kulturom Mostara. 

Najveći problem sa kojim su se susreli pri pokretanju biznisa jeste pronalazak 
i adaptacija prostora. Nakon duže potrage, pronašli su zapušteni prostor 
nadomak centra grada. Denis i Haris, uprkos visokoj renti i lošem stanju 
prostra, odlučili su da ga ipak uzmu pod zakup, najviše zbog lokacije. Uložili 
su puno sredstava i vremena u rekonstrukciju prostora. Sami su osmislili 
izgled prostora, obojili ga i ocrtali u orijentalnom stilu. Otvorili su vrata bara 
u jeku turističke sezone, i pomalo neočekivano imali zaista puno posla, pa 
su u jednom periodu zaposlili još jednu osobu.

Edukacija u YEP Inkubatoru poslovnih ideja im je mnogo značila, jer su prvi 
put učestvovavli u takvoj vrsti progama kroz koji su stekli potrebna znanja 
za kreiranje poslovnog plana, kao i motivaciju, koju su im pružili predavači 
i drugi učesnici koji su prepoznali puni potencijal njihove ideje. Puno im je 
značila i finansijska podrška koju su primili kroz YEP Inkubator poslovnih 
ideja, a koju su iskoristili za dodatno uređenje prostora i nabavku suvenira. 
Vrlo korisno im je bilo i stečeno znanje o administrativnim poslovima, jer su 
tu, kako sami kažu, bili veoma „tanki“.

Njihova poruka za sve koji dolaze u Mostar, u Bastan, glasi: „Obavezno svrati 
i zastani, jer ovo mjesto dušu hrani“.



Мирослав Пударић 
МАX Art Studio 
Град Требиње

„Уколико имате идеју за бизнис, 
требате имати храбрости да се 
упустите у реализацију те идеје.”



Знање и искуство 
као највећи капитал

„МАX Art Studio“ је студио за фотографирање и снимање вјенчања и 
музичких спотова, иза којег стоје дугогодишње искуство и квалитет. 
Предност „Маx Арт студија“ у односу на конкуренцију је знање и 
дугогодишње искуство, прије свега оснивача Мирослава Пударића.

Мирослав се још од основне школе бави фотографијом, а 2003. године, 
када је уписао факултет, почео је радити на локалној телевизији, 
убрзо прешао и на другу ТВ-станицу, а био је ангажиран и у неколико 
приватних продукција, гдје је научио све о снимању, видео продукцији, 
организацији и реализацији. Након 15 година рада у различитим ТВ-
кућама, приватним продукцијама и реализацији низа специјалних 
пројеката, Мирослав је одлучио основати свој студио. 

С друге стране, имајући у виду да су квалитет, знање и искуство 
предности које има, требало је порадити на пословним вјештинама, 
и како сам каже, ту му је едукација YEP Инкубатора пословних 
идеја много помогла. Био је у прилици да стекне потребна знања 
и вјештине за креирање бизнис-плана, истраживање тржишта и 
анализу, те планирање развоја бизниса. Такођер му је много значила и 
финансијска подршка, јер му је била потребна нова опрема за студио. 
Сада са задовољством каже да је спреман за нову сезону, која наступа 
након зиме.

Циљ „Маx Арт студија“ је да у наредних неколико година постане 
препознатљив бренд у области фотографије, те да самим тим, прошири 
свој тим и поље пословања ван граница Босне и Херцеговине.



Драган Бумбић 
Производња сувенира и умјетничких 
предмета Ал Преса
Град Требиње

“Основа сваког успјешног 
бизниса је добра идеја.”



Јединствени свијет сувенира 
у граду на Требишњици

„Ал Преса“ је фирма која се бави производњом и дистрибуцијом 
јединствених сувенира за туристе. Иза фирме, идејом и радом стоји 
Драган Бумбић, који се производњом и продајом сувенира бави већ 
20 година. Главни производ „Ал Пресе“ су слике са пијеском које се 
израђују на врло специфичан начин, и то ручно. Два комада стакла 
се залијепе, али се у углу остави један центиметар простора, гдје се 
сипају: пијесак, вода, боја и детерџент. Након тога се слика, односно 
стакло, у потпуности затвори, како не би улазио зрак или се излила 
течност. Окретањем стакла, тј. помијерањем пијеска, сваки пут се 
ствара нова, јединствена слика. 

Кроз YEP Инкубатор пословних идеја, у сарадњи са стручњацима и 
другим покретачима бизниса, Драган Бумбић је разрадио своју идеју 
и креирао пословни план, те уз финансијску подршку успио набавити 
неопходни материјал за израду слика. 

Према пословном плану, који је креирао у оквиру програма, Драган 
сљедеће године планира запослити барем једну особу, како би могао 
произвести, али и продати зацртани асортиман сувенира. Уз добру 
промоцију и продајну локацију у центру града, Драган сматра да би 
„Ал Преса“ већ сљедеће године могла проширити асортиман. Тренутно 
вриједно ради на припремама и производњи, како би у сезону ушао 
максимално спреман.



Amila Rikert
Privatna predškolska ustanova 
"Vrtić Čarolija" Lukavac

Opština Lukavac

„Kroz život ne treba ići, treba rasti. Kako 
razvijamo svoju ličnost, tako trebamo 
djelovati i na poslovnom planu, 
konstantno se razvijati i nadograđivati.”



Čarolija odgoja djece – mališani najviše 
usvajaju kroz igru

Privatna predškolska ustanova „Vrtić Čarolija“ iz Lukavca bavi se odgojem i 
obrazovanjem djece predškolske i školske dobi uzrasta od 3 do 10 godina. 
Jedinstvenim i inovativnim čini ih program koji omogućava djeci razvoj i 
usavršavanje na intelektualnom, kulturnom i sportskom planu. Mališani se kroz 
kreativnu igru educiraju i ohrabruju da ispolje sve svoje talente još u ranom 
djetinjstvu. Amila Rikert, vlasnica vrtića kaže da je ideju za ovaj posao dobila 
kada se njena kćerka trebala upisati u vrtić: „U Lukavcu je nedostajala ustanova 
koja će djecu kvalitetno pripremiti za školu. Čak nisu postojale manifestacije 
gdje bi se okupljala djeca. Prvobitno sam krenula raditi u kući, sa djecom 
prijatelja, a njihove preporuke dovele su nove mališane i roditelje, pa je posao 
počeo rasti. Željela sam imati svoj prostor u kojem ću moći okupiti najmlađe 
stanovnike našeg gradića i raditi s njima inovativne i kreativne radionice“. Amila 
2014. godine pokreće udruženje građana i svoje vrijeme i trud najviše ulaže 
u kvalitet rada, što je rezultiralo konstantnim rastom broja djece. Ubrzo su se 
preselili u veći prostor i zacrtali sebi novi cilj – ubacivanje školskog programa u 
ponudu vrtića.

„U jednom trenutku sam „ušla“ u YEP Inkubator poslovnih ideja, koji nam je 
pomogao da razvijemo predškolski program, kako djeca ne bi morala ići u druge 
ustanove, već bi sva znanja i vještine dobila u ‘Čaroliji’. Kako smo opremili vanjsko 
igralište, površine 70-ak metara kvadratnih, dobili smo i rješenje od institucija 
vlasti, te smo postali prva privatna ustanova s predškolskim programom“, kaže 
Amila.Po zanimanju logoped, Amila je najviše rješavala poteškoće u čitanju i 
govoru i kroz rad na finoj motorici, pripremala dječake i djevojčice za školu. 
Roditelji su bili zadovoljni rezultatima, naročito onima koji su se odnosili na 
usmjerenje pažnje.Za sebe kaže da je zaljubljena u posao i da je svakodnevni 
rad s najmlađima iznova čini sretnom i ostvarenom.

„Samo treba vjerovati i voljeti ono što radite. Nijedan posao ne treba gledati 
samo kroz novac. Jeste bitno i ostvariti određena finansijska primanja, ali na 
prvom mjestu je ipak ljubav. Da sam ovaj posao gledala samo kroz novac, nikad 
ga ne bih radila“, objašnjava Amila kroz smijeh, te dodaje: 

„Kroz život ne treba ići, treba rasti. Kako 
razvijamo svoju ličnost, tako trebamo djelovati 
i na poslovnom planu, konstantno se razvijati i 
nadograđivati. Nemojte zaboraviti i neizostavnu 
i neophodnu podršku ljudi koje volite i koji vole 
vas“, zaključuje vlasnica lukavačke Privatne 
predškolske ustanove „Vrtić Čarolija“.



Naida Bajrić 
Administrativno-pravni 
ured Bajrić
Opština Lukavac

“Ako imate ideju, znajte da svaka od 
njih ima svoj put i realizaciju. Smatram 
da oni koji ne odustaju i drže se svojih 
snova, uvijek mogu uspjeti.”



Rješenje za sve administrativno-
pravne probleme

Naida ima 27 godina, magistrirala je pravo i pokrenula svoj posao – 
Administrativno-pravni ured „Bajrić“ i, kako sama voli istaći, nudi rješenje 
za sve vaše probleme. Kancelarija obavlja i administrativne poslove oko 
pribavljanja urbanističke i građevinske dozvole, što je poprilično složen 
proces i bolje ga je prepustiti pravniku, smatra Naida, pošto građani dosta 
vremena gube na traženje pravih adresa za upite i potrebne dokumente.
Po završetku fakulteta, ova mlada pravnica volontirala je u Lukavcu, nije 
ništa zarađivala, ali joj je bilo bitno da stiče radno iskustvo.

„Nakon godinu dana, postavila sam sebi pitanja – kuda i šta dalje? Sjedenje 
kući nije dolazilo u obzir. Prijavila sam se na nekolicinu konkursa za posao, 
koji se baš i nisu pokazali uspješnim. Razočarala sam se i shvatila da sistem 
ipak nije onakav kakvim bi trebao biti. Prolazili su uglavnom oni koji su imali 
poznanstva“, objašnjava Naida.

Podršku za osnivanje administrativno-pravnog ureda dobila je od Projekta 
zapošljavanja mladih YEP, ali joj je bitna mentorska pomoć starijih kolega. 
Mala administrativno-pravna kancelarija će postati advokatski ured, 
plan je Bajrićeve. „Pravosudni ispit je prva stavka na ‘to do’ listi, nakon 
toga advokatski i ja se nadam da će ovo jednog dana postati advokatska 
kancelarija“, zadovoljno objašnjava Naida.

Iako mlada, Naida je poručila svima koji završavaju fakultete da budu hrabri: 
„Ako imate ideju, znajte da svaka od njih ima svoj put i realizaciju. Smatram 
da oni koji ne odustaju i drže se svojih snova, uvijek mogu uspjeti. Svako 
ima svoju sreću i to je ono što vam niko ne može oduzeti. I kada dobijete 
ideju, ne brinite mnogo i ne tražite dalje, dođite u Administrativno-pravni 
ured ‘Bajrić’, ja ću vam otvoriti firmu i završiti svu potrebnu dokumentaciju, 
račune i dozvole“, nasmijano i optimistično obećava Naida.



Ружа Микић 
Десерт ММ
Општина Лопаре

„Свако треба покушати. Ја сам преломила 
и одлучила да ћу пробати па како буде. 
Највише бих се кајала да нисам покушала 
отворити посластичарницу.“



По свадбену торту у Лопаре

У малој посластичарници Руже Микић, дању и ноћу настају права 
слатка јестива ремек-дјела. Необичне златне торте, ликови из цртаних 
филмова, колачи у облику дрвећа и камиона, кремасте воћне коцке и 
чоколадне куглице – све што се изради у Ружиној кухињи, становници 
Лопара у истом дану разграбе.

Годинама је правила торте и колаче по наруџби, у почетку за своју 
двојицу синова и породицу, а из дана у дан, за пријатеље и познанике. 
Њене слатке креације добијале су бројне похвале, препоруке и све 
чешће наруџбе, па се лако охрабрила крајем прошле године да 
регистрира посао и отвори посластичарницу. У међувремену, ова 
вриједна Лопарчанка усавршила је технике прављења и декорисања 
слаткиша фигурама од фонданта. У Београду је пронашла врсне 
посластичаре од којих је научила правити цвјетове и фигуре. „Све што 
замислите, могу направити од фонданта. Најактуелније су ‘Патролне 
шапе’ и принцезе за дјевојчице, али дјечија машта и жеље су увијек 
бајковите и другачије“, наводи Ружа.

Ова предузетница била је учесница YЕП Инкубатора пословних идеја 
и њена креативност је лако добила сву потребну подршку. Ипак, она 
најважнија дошла је од синова и супруга. Све оне који би жељели 
основати свој бизнис, али немају довољно смјелости, она савјетује: 
„Свако треба покушати. Ја сам преломила и одлучила да ћу пробати 
па како буде. Израда торти и колача по наруџби је дио мог живота већ 
шест година и овај потез је био логичан корак даље. Највише бих се 
кајала да нисам покушала отворити посластичарницу“, закључује Ружа.



Ванина Терзић
Вртић Чаролија
Град Бијељина

„На почетку сваког посла, јако је битно 
дати себе и уложити максимално времена 
и новца, као и труда. Само ако се ради 
константно добро и побољшава посао, 
човјек једноставно мора успјети.”



Дјечији вртић „Чаролија“ – 
норвешки одгој семберске дјеце 

Аутентични Дјечији вртић „Чаролија“ доноси нешто ново – квалитетан 
боравак у вртићу у којем се, кроз свакодневан боравак на отвореном, 
подстичу машта, игра, учење и физичка активност. Власница вртића 
Ванина Терзић прича да је у Норвешкој провела 16 година током 
којих је одлично савладала тамошње праксе одгоја и васпитања 
дјеце. Васпитачица по занимању, примијенила је добар рецепт из 
скандидавских земаља за бијељинску дјецу.

„У Норвешкој сам завршила основну и средњу школу те педагошки 
факултет и радила сам као васпитачица. Супруг Миљан и ја смо одувијек 
маштали о повратку у Босну и Херцеговину и покретању властитог 
бизниса. Троје од наших четверо дјеце ишли су у вртиће у Норвешкој. 
Хтјели смо да грађанима Бијељине приближимо норвешки систем 
предшколског образовања.“. Тако је и настао дјечији вртић „Чаролија“. 

Кроз “YЕП Инкубатор пословних идеја” добили су додатну стручну али 
и финансијку помоћ, те иако постоји тек годину дана, како Ванина каже 
слано налазе начиине како да раде боље и више. 



NA TREBIŠNJIC

I

BARKA Обрад Станић 
Барка на Требишњици
Град Требиње

"Било би добро видјети више младих људи 
како се упуштају у предузетничке воде, али 
би прво требали све добро изанализирати 
И уколико нешто не знају, обратити се 
стручњацима за помоћ."



Јединствени доживљај 
туристичке вожње барке на 
Требишњици 

„Барка на Требишњици“ је бизнис-пројекат младог Требињца Обрада 
Станића, који је већ дуго година везан за ријеку и чамце. Његова идеја 
је да суграђанима, али и све већем броју туриста, понуди панорамску 
вожњу чамцем на Требишњици. Од наредног прољећа, нудит ће 
неколико врста вожњи Требишњицом, за које ће бити кориштени 
различити чамци – барке. 

Овај млади предузетник није почетник у овом послу- у Бања Луци је 
7 година радио као скипер у рафтинг центру, гдје је научио вјештине 
управљања чамцем и стекао драгоцјено искуство.. Идеју је развио још 
прошле године, када је разговарао са пријатељем о томе како би било 
лијепо да имају чамац у Требињу, којим би могли пловити и уживати у 
мирном току Требишњице и љепотама града. Тада, још увијек живећи 
на релацији Бања Лука – Требиње, чуо је за YEP Инкубатор пословних 
идеја и одлучио се пријавити. Инкубатор му је, како сам каже, много 
помогао, јер до тада није знао како написати пословни план, а такођер 
му је значила подршка стручњака, као и финансијска подршка. 

Млади требињски предузетник каже да му је веома драго што се вратио 
у свој град и што је покренуо бизнис, а изнад свега, што је успио наћи 
подршку, како YЕП-а, тако и локалне заједнице. Како сам каже, то му је 
дало додатни вјетар у леђа, јер је схватио да су и други препознали и 
подржали његову идеју. 



Дијана Митровић 
Pinjata Party Time
Град Бијељина

“Није тешко и немојте се 
обесхрабривати. Постоје 
могућности за свакога, само 
треба слиједити свој сан.”



“Pinjata Party Time“ рођендаоница: 
Свако дијете заслужује да добије пињату
„Pinjata Party Time“ је играоница и рођендаоница, којој родитељи могу 
у потпуности препустити организацију рођендана својих малишана, и 
добити све потребно за добру прославу рођендана – играчке, лопте, 
храну и пиће, колаче и обавезу торту, али и дјеци ипак најзанимљивије 
– костиме, перике и маске. Од аугуста, захваљујући упорности 
Дијане Митровић, пињате су постале дио рођенданске забаве дјеце 
у Бијељини. Она је васпитачица и раније је радила у бијељинским 
играоницама. Када је размишљала о покретању властитог посла, 
двоумила се између вртића и рођендаонице. „Пињате су свуда 
биле скупе и није их свако могао приуштити своме дјетету. Стално 
сам посматрала дјецу како с тугом у очима гледају у њих, а не могу 
их имати. Мој циљ је био да направим рођендаоницу у којој свако 
може прославити рођендан по некој прихватљивој цијени, а не по 
угоститељским маржама. Чврсто стојим иза става да свако дијете 
заслужује да има своју пињату“, објашњава Дијана. „Посао васпитача 
није посао, то мора бити љубав. Остали послови се могу урадити 
квалитетно без неке велике љубави, али овај не. Васпитач мора 
вољети дјецу и уживати у раду са њима. Одувијек сам сањала о томе да 
радим ово и да отворим своју играоницу. Када сам се најмање надала, 
постепено су се почели остваривати одређени кораци ка мом циљу и 
имала сам осјећај да све иде својим природним током. Остала сам без 
посла и безуспјешни су били покушаји да нађем нови. Одлучила сам 
се фокусирати на свој сан и имала сам довољно времена да разрадим 
идеју и направим план. Добила сам финансијску подршку кроз YEP 
Инкубатор пословних идеја, што ми је помогло колико и све научено 
у оквиру предузетничких едукација“, каже Дијана и истиче да је мало 
људи вјеровало да је њена идеја реална и да уопће постоје начини да 
се добију средства за покретање властитог посла.

„Стварно сам сретна. Буквално сам са бироа, без плате и капитала 
кренула и запослила саму себе. У првој години не очекујем претјерано 
велике приходе, али битно је да посао иде узлазном путањом. Најбоље 
се осјећам када радим и убрзо се надам да ћу запослити још васпитача. 
Моја порука младим људима је да вјерују у себе. Успјела сам само због 
свог сна и жеље. 

„Није тешко и немојте се обесхрабрабривати. 
Постоје могућности за свакога, само треба 
слиједити свој сан“, савјетује Дијана будуће 
предузенике.



Марко Каран
СП Жабац
Општина Градишка

“Немојте бринути о 
неуспјеху, довољно је бити у 
праву само једном.”



„Жабац“ из пластеника – домаће и 
здраво поврће

Пластеничка производња је у сталном порасту, а стручњаци имају ваљане разлоге 
за то – принос у пластеницима је неколико пута већи у односу на производњу 
на отвореном, а самим тим, већи су и приходи. Предности и недостатке 
пољопривреде, по принципима органске производње, на папир је ставио Марко 
Каран из Градишке, који се заједно са породицом бави властитим узгојем поврћа у 
пластеницима. Рачуница је јасна – труд и знање дају здраве усјеве и укусно поврће. 
Тако је настала „Жабац“ производња органског воћа и поврћа.

„Живјели смо у згради у Градишци и стан нам је постао тијесан. Отац агроном, 
чезнуо је за природом и простором на којем може радити и садити. Током 2006. 
године породично смо се преселили из града у село, са намјером да покренемо 
пластеничку производњу, јер нам је стан био скучен“, почиње своју пољопривредну 
причу тридесетогодишњи Марко, те додаје: „То је била нека иницијална идеја да 
покренемо пластеничку производњу. Направили смо воћњак, посадили крушке и 
тада сам уписао факултет с циљем да стекнем потребна знања за агронома. Прије 
четири године, засадио сам прво поврће. Ходајући по Европи, примијетио сам да 
нисмо баш конкурентни у послу са поврћем. Мислим да је органска производња 
шанса да се добије већи простор на тржишту, због додатне вриједности 
токсиколошки исправне хране.“

Пољопривреда по принципима органске производње има бројне предности, а 
најважније је да људи знају шта и од кога купују. Оно што органску издваја од 
конвенционалне производње, јесте поштовање правила како би се нешто могло 
продати. Такођер, и куповина од комшије, оставља новац у локалној заједници и 
помаже запошљавању.

„Увијек је локално укусније од оног што се увози. Сигурно је да има мање токсичних 
супстанци на плодовима узгојеним по органским принципима. У конвенционалној 
производњи постоји одређена референтна доза пестицида коју људи могу унијети 
у организам, а да немају дугорочне посљедице на здравље. Међутим, проблем је 
што нико не гарантира да је поврће или воће заправо такво, што се често дешава у 
нашој држави, јер не постоје органи контроле“, појашњава Марко.

За пласман свјежег поврћа, изузев родне Градишке, за сада је главни циљ Бања 
Лука, која је погодно тржиште за квалитетне и здраве домаће производе. У овој 
градској средини постоји већ формирана свијест о благодатима 
органске хране, а локалне власти најављују формирање 
органске пијаце. Бања Лука је прво велико тржиште које 
Марко жели „заузети“.

А зашто се Марков посао зове „Жабац“? То је дио 
ове приче, како би се привукли најмлађи чланови 
породица, са сликовницама или бојанкама и 
веселим причама о поврћу и „Жабцу“. Такођер, 
и људе из Градишке у сленгу комшије називају 
„жапцима“.



Hidajeta Ibrak
Zdravo Hidajeta
Opština Novi Grad Sarajevo

”Bez obzira da li se neko želio baviti 
poljoprivredom ili nekim drugim biznisom, 
treba zagristi ozbiljno, posvetiti se i biti marljiv. 
Čovjek može ostvariti cilj ako mu posveti svoje 
vrijeme i energiju.”



„Zdravo Hidajeta“ je porodični biznis koji se bavi poljoprivredom, tačnije 
proizvodnjom organskog voća i povrća, kao i uzgojem i prodajom rasadnika. 
Na ideju pokretanja proizvodnje organskog voća i povrća, Hidajeta Ibrak, 
došla je iz čiste potrebe, jer se jedna od kćerki, iz zdravstvenih razloga, 
morala hraniti isključivo organskim proizvodima. Imajući u vidu da je 
ponuda ovakve hrane veoma siromašna u Sarajevu, te da je često nema 
dovoljno, Hidajeta je odlučila sama zasaditi određeno povrće, iako ništa o 
poljoprivredi do tada nije znala. No uz povezivanje sa stručnjacima iz ove 
oblasti, ubrzo je naučila šta je sve potrebno za organsku proizvodnju, te 
se upustila u ozbiljniji poduhvat, kupivši zemlju i određene mašine koje su 
neophodne za uzgoj. 

U početku je bilo najteže naučiti šta je sve potrebno za uzgoj organske 
hrane, kao i nabaviti plastenik. Porodici Ibrak je tu dosta pomogao YEP 
Inkubator poslovnih ideja, kako sa finansiranjem, tako i kroz edukaciju i 
mentorstvo u kreiranju poslovnog plana i ostalih segmenata neophodnih za 
uspješno vođenje biznisa. 

Zahvaljujući upornosti i istrajnosti te podršci koju je dobila kroz YEP 
Inkubator poslovnih ideja „Zdravo Hidajeta“ sada ima tri plastenika za uzgoj 
raznih kultura i rasada, kao i određene mašine za poljoprivredne radove i 
preradu voća i povrća.

Najzdravije voće i povrće u 
Sarajevu proizvodi Hidajeta 
sa svojom porodicom



Sabina Krivdić
PP Malinica
Opština Visoko

“Odluka da pokrenem sopstveni biznis 
oslobodila me stresa i usrećila više nego bilo 
koji posao do tada. Svi bi se trebali baviti onim 
što ih najviše interesira.”



Visočanka, koja se bavi 
poljoprivrednom proizvodnjom, 
napravila slasne mješavine sa medom

Poljoprivredna proizvodnja „Malinica“ već nekoliko godina unazad, prisutna 
je na bh. tržištu. Baza proizvodnje je u Visokom, a odnedavno ima u ponudi 
novu liniju proizvoda. U pitanju je med sa različitim okusima i mješavinama. 

Osnivač, alfa i omega poljoprivredne proizvodnje „Malinica“ je Sabina 
Krivdić, koja je po zanimanju lektorica bosanskog jezika i bivša novinarka. 
Po novinarskom zadatku je bila na promociji poljoprivrednih proizvoda, i 
veoma ju je zainteresirala ova tema, a kako sama kaže, nikada prije ništa nije 
uzgajala. No kada je istraživala o ovoj temi, shvatila je da u ovoj grani ima 
mnogo više podsticaja, da su porezi niži, generalno da ima više olakšica onaj 
preduzetnik koji se bavi poljoprivredom, pa je tako prvi obrt, pod nazivom 
„Malinica“ registrirala 2016. godine. 

Ubiranjem prvih plodova, odlučila je napraviti liker od malina, te je nabavila 
destileriju manjeg obima. Kada je Sabina saznala za YEP Inkubator poslovnih 
ideja došla je na ideju da se prijavi sa novom linijom proizvoda, odnosno sa 
mješavinama od meda. Sabina je razvila ideju, već zaposlila jednu osobu, 
svoju prijateljicu, na poslovima prodaje, promocije i organizacije distribucije 
proizvoda. S obzirom na to da ima prethodnog iskustva na sličnim poslovima, 
ona vodi web-shop i distribuciju, dok se Sabina bavi proizvodnim dijelom.

Prema Sabininom iskustvu, tržište hrane je zaista veliko i posao se može 
širiti, jer uvijek ima prostora. Sabina kaže da ju je odluka da pokrene 
sopstveni biznis oslobodila stresa i usrećila više nego bilo koji posao do 
tada, i poručuje svima da bi se trebali baviti onim što ih najviše interesira.



Brigita Krunić
Etno art galerija Ćulhan
Opština Novi Grad Sarajevo

“Želimo zaposliti neobrazovane 
ljude. Svako može biti kreativan 
i produktivan.”



Etno-art galerija „Ćulhan“ djeluje već 36 godina - „Okupljamo amatere 
entuzijaste, ljude koji su kreativni i stvaraju svoje proizvode, čuvare narodnih 
rukotvorina, primijenjene umjetnike i ljude koji se bave reciklažom“, ponosna 
je na stvaralački opus, predsjednica Udruženja, Brigita Krunić iz Sarajeva. 
Udruženje broj 79 stalnih članova, a od toga je njih 12 svoje rukotvorine 
dovelo do savršenstva i oni su edukatori. Osim članstva, Sarajlije dolaze iz 
hobija, da nauče plesti, slikati, vesti, sve što se može uraditi rukama. 

Udruženja ne mogu svoje radove prodavati, pa se vrijedna „Ćulhan“ 
ekipa odlučila za socijalno preduzetništvo. „Radimo ga kroz dva odjela – 
edukacijski dio, koji se odvija u našim prostorijama i promotivno-prodajni 
dio. Komercijaliste pregovaraju s hotelima i nude im naše proizvode. U pet 
hotela smo dobili svoju vitrinu na recepciji, gdje ćemo prodavati i izlagati 
svoje rukotvorine. Profit vraćamo u Udruženje kako bismo napravili novi 
ciklus. Cilj nam je zaposliti odrasle ljude, koji nemaju dovoljno obrazovanja, 
često ne znaju ni pisati, pa se ne mogu prekvalificitati i dobiti posao.“ – kaže 
Brigita Krunić. 

Iako u poznim godinama, Brigita ne odustaje od preduzetničkog duha – 
povezala je 54 kooperantska udruženja u Bosni i Hercegovini. „Okupljamo i 
sarađujemo sa svima, pravimo zajedničke izložbe jer želimo podržavati jedni 
druge. Zmijanjski vez dobijamo iz Banjaluke, a njima šaljemo sarajevsku i 
bosansku keru. Radimo projekat ‘Nema zime ba’, gdje pravimo kompletnu 
obradu vune do izrade svega što se od nje može napraviti“, objašnjava ona. 
Kroz YEP Inkubator poslovnih ideja dobili su nužno obrazovanje i finansijsku 
podršku neophodnu za proširenje poslovanja i usmjeravanja u socijalno 
preduzetništvo. I zaista, preduzetništvo ne poznaje dobne granice.

„Ćulhan“ – Čuvari narodne baštine



Maja Terzić
Logopedski kabinet
LOGOVOX
Opština Novi Grad Sarajevo

“Želja i trud su sigurne staze do 
cilja. Držeći se samo tih staza 
došla sam do cilja. Moj cilj je 
moj uspjeh, to je Logovox.”



„Logovox“ pomaže u 
postizanju pravilnog izgovora

Logopedski kabinet „Logovox“, dvadesetsedmogodišnje Maje Terzić okuplja 
djecu i odrasle koji imaju problema sa govorom, slovima, razumijevanjem 
jezika i svim oblicima komunikacije. Majino zalaganje i rad sa djecom, koja 
imaju poteškoće u govoru, doprinosi njihovoj socijalnog inkluziji, smanjuje 
osjećaj izdvojenosti i doprinosi boljim rezultatima tokom školovanja. 
Najčešći pacijenti su djeca, ali vrlo često i odrasle osobe.

„Radimo na razumijevanju i podsticanju govornih aktivnosti, ne bi li govor 
bio što razumljiviji. Već negdje sa pet, pet i po godina, naša djeca bi trebala 
jasno i pravilno izgovarati svih 30 slova maternjeg jezika. Djecu uključujemo 
u komunikaciju i razvijamo dijalog s njima. Na osnovu crteža koje im dajem, 
oni sastavljaju priču o tome šta vide. Naravno, radimo pojedinačno, a broj 
posjeta logopedu zavisi od slučaja do slučaja i je li oštećeno razumijevanje 
ili govor, ili pak oboje. Ponekad traje godinama, a za jednostavnije 
slučajeve, dovoljno je i nekoliko mjeseci rada. Zavisi od predanosti roditelja 
i posvećenosti djece. Mališani mogu i za mjesec dana naučiti izgovarati i 
koristiti l, ć ili č“, objašnjava Maja.

Mlada Beograđanka, nakon što je završila pripravnički staž na 
Vojnomedicinskoj akademiji, kratko je radila posao koji se odnosio na 
slušne poremećaje i slušne aparate u Beogradu. Tada upoznaje mladića iz 
Sarajeva, zaljubljuje se, te se zbog njega seli u Bosnu i Hercegovinu. Kada se 
doselila, najvažnije joj je bilo pronaći posao.

„Nakon pola godine istraživanja tržišta, uvidjela sam da ima prostora za moje 
zanimanje. To me zaista ohrabrilo da krenem sa poduhvatom otvaranja 
privatne prakse“, kaže Maja. U međuvremenu, Majina logopedska priča je 
naišla na podršku YEP Inkubatora poslovnih ideja, dobila je sva potrebna 
znanja o pokretanju posla i novac potreban za rad. 

U narednom periodu Maja planira modernizirati 
posao, te za svoj kabinet nabaviti dodatni broj 
savremenih aparata, slušalica i mikseta, ali i 
kompjuterskih digitalnih rješenja, koji bi njen rad 
učinili lakšim i zanimljivijim za djecu.



Alisa Mujkanović
Bogda rukotvorine
Opština Visoko

„Imati želju je jedno, imati ideju 
drugo, a biti uporan i istrajan s onim 
u šta vjerujete i iza čega stojite, ono 
je što čini vaš uspjeh i drži vas u 
poslu. To je moja poruka mladima – 
upornost i rad uvijek se isplate.“



„Bogda rukotvorine“ 

U „Bogdinim rukotvorinama“ u Visokom, mogu se naći ručno obojeni šalovi 
od vune, kape veselih boja, rukavice koje podsjećaju na Djeda Mraza, suveniri 
i privjesci ovčica, čarapice i tradicionalni priglavci s čupavim lopticama vune. 
Sve se pravi od domaće ovce pramenke sa vlašićkih pašnjaka. „Igračke, 
namještaj, prostirke i prekrivači, nakit, sve što zamislite, mi to možemo 
napraviti od vune“, zadovoljna je vlasnica „Bogda rukotvorina“ i majstor za 
tkalačkim strojem, Alisa Mujkanović.

Nakon napuštanja građevinskog fakulteta, počela je raditi u call centru, ali 
je nakon dvije godine, dala je otkaz a kako ne bi besposlena sjedila kod 
kuće, pridružila se majci i savladala umijeće tkanja, iako, kaže, nije znala ni 
dugme prišiti.

„Imali smo moderan američki stroj za tkanje i odmah sam se zaljubila u ovaj 
zanat. Napokon sam se osjećala smireno i bez pritiska dok radim i tkam.“

Nakon četiri godine hobija, njene vrijedne ruke su postale izvor zarade, 
posao i ljubav. Ona i majka proizvode prodaju u jednoj radnji na Baščaršiji 
u Sarajevu, a ostatak proizvoda se može pronaći online, na nalozima 
društvenih mreža „Bogda rukotvorine“. Dostavu vrše bilo gdje u Bosni i 
Hercegovini. Njen rad je prepoznat i vrednovan, pa je tri godine bila počasni 
predavač na jednom univerzitetu u Albaniji.

„Imati želju je jedno, imati ideju drugo, a biti uporan i istrajan s onim u šta 
vjerujete i iza čega stojite, ono je što čini vaš uspjeh i drži vas u poslu. To 
je moja poruka mladima – upornost i rad uvijek se isplate. Mene je tako 
odgajala majka i zaista se isplatilo. Imam svoj studio, tj. malu firmu od koje 
živim“, priča Alisa.



Džana Hamedović
Dizajnerski studio Kloko
Grad Zenica

"Slijedite svoje snove, učite puno, 
radite vrijedno i iskoristite prilike 
koje vam se pružaju."



Dizajnerski studio „Kloko“ – ergonomske 
nosiljke za bebe

Džana Hamedović iz Zenice osnovala je dizajnerski studio „Kloko“ koji ima 
zanimljiv proizvod na tržištu – ergonomske nosiljke za bebe sa atraktivnim 
dizajnom. Izrada ovog, trenutno i jedinog proizvoda dizajnerskog studija, 
zahtijeva potpunu pažnju i posvećenost detaljima.

Džana se već 20 godina bavi kreativnim radom. Od djetinjstva razvija vještine 
kroz različite tehnike i oblasti. Modni dizajn je još od fakulteta bio nešto što 
Džanu ispunjava u slobodno vrijeme, a svoje kreacije je izlagala na raznim 
modnim događajima, u i van BiH. Donedavno je to bio samo hobi, jer je 
po struci profesorica engleskog jezika i književnosti, sa 15 godina radnog 
iskustva u školi. U početku je pravila nosiljke samo za prijatelje, ali kako se 
potražnja povećavala, odlučila je proširiti proizvodnju. Njena nosiljka dobila 
je ime „Kloko“, kao asocijacija na klokana koji je poznat po tome što svoju 
mladunčad nosi u tobolcu.

„U vrijeme kada sam ušla u pregovore sa jednom fabrikom koja bi izrađivala 
nosiljke koje dizajniram, desio se YEP Inkubator poslovnih ideja. To je bilo 
pravo vrijeme da se ova priča podigne na viši nivo i da dobijem stručnu 
podršku koja mi je bila potrebna, s obzirom na to da se nikad prije nisam 
bavila preduzetništvom“, kazala je Džana.

Odlučila je zaustaviti pregovore, jer je smatrala da bi joj edukacija u okviru 
YEP Inkubatora poslovnih ideja mogla biti korisna i ponuditi kvalitetnu 
stručnu podršku, izradu biznis-plana i na kraju i finansijsku pomoć. I danas 
smatra da je to bila dobra odluka, jer zahvaljujući ovom projektu može 
jasno definirati kratkoročne i dugoročne ciljeve svog biznisa i organizirati 
proizvodnju i prodaju na adekvatan način. 

Dugoročni cilj je uspostavljanje serijske proizvodnje koja bi 
bila veća od trenutne, ali i proširenje prodajnog kanala van 
tržišta BiH.



Munir Isaković
Naša vizija Zenica
Grad Zenica

“Za postizanje poslovnog 
uspjeha najbitnija je volja. 
Bez upornosti I marljivog rada 
nema uspjeha.”



Preduzeće koje zapošljava lica sa 
invaliditetom šije vrhunske proizvode

Privredno društvo „Nova vizija“ bavi se krojačkim i uslugama šivenja raznih 
proizvoda. Dio ponude čine: stolnjaci, nadstolnjaci, kuharska odijela, 
kuhinjske salvete, ali „Nova vizija“ ima i uslugu šivenja po mjeri i nacrtu 
kupca. U svojoj radnji, koja se nalazi u jednom zeničkom tržnom centru 
proizvode i prodaju svoju robu. Prostor je opremljen sa nekoliko različitih 
mašina na kojima rade osobe sa invaliditetom.

Pokretač biznisa je Munir Isaković, koji kaže da je sve počelo još 2012. 
godine kada je registrirano udruženje osoba sa invaliditetom, koje je za cilj 
imalo poboljšanje njihovih prava, ali i rješavanje konkretnih egzistencijalnih 
problema. Munir je tada bio predsjednik udruženja i zajedno sa saradnicima, 
ostvarivao je kontakte i saradnju sa drugim udruženjima i privrednim 
subjektima. Kroz razgovor sa kolegama, došao je na ideju da udruženje ipak 
treba pružiti nešto više, odnosno da bi se trebali organizirati i pokrenuti 
neki posao koji bi doprinosio razvoju organizacije, ali i samim članovima koji 
bi bili zaposleni. Tako su na skupštini donijeli odluku da osnuju privredno 
društvo „Nova vizija“, koje se bavi šivenjem raznih proizvoda.

Najveći izazov im predstavlja plasman robe, jer je konkurencija nelojalna, a 
Munir smatra da im je potrebno više marketinških aktivnosti kako bi došli 
do potencijalnih klijenata. Za sada uspijevaju ostvariti zadovoljavajuće 
rezultate, ali cilj im je proširenje kapaciteta i zapošljavanje još radnika. 

Mnogo im je pomogla edukacija u okviru YEP Inkubator poslovnih ideja jer 
su imali priliku naučiti kako kreirati detaljan poslovni plan, bez kojeg, kako 
i sami kažu, ne bi mogli postići dobre rezultate u tako kratkom periodu od 
mjeseca marta do sada. Munir naglašava da bi, bez finansijske i mentorske 
podrške, bilo teško održati firmu u životu.



Уна Дакић
Лежи Бег
Град Бања Лука

"Постоји доста прилика у БиХ које млади могу 
искористити за покретање свог бизниса. Сви 
који имају идеју за посао нека уложе више 
времена у истраживање прилика и нека уложе 
доста труда у своју идеју."  



Begovsko uređenje prostora sa 
jedinstvenim lazy bagovima 

„Лежи Бег“ је бренд из Бањалуке, који се бави израдом и продајом 
специфичних комада намјештаја, познатијих под називом „лазy баг“. 
Идејни творац бренда је Уна Дакић, једна од двоје људи који стоје иза 
тима „ЛУ арцхитецтс“. У посљедње четири године рада на уређењу 
животних и пословних простора, Уна је увидјела да постоји потреба за 
лазy баговима, посебно када су у питању млађи људи, брачни парови, 
као и компаније које имају савремени поглед на уређење радног 
окружења. 

Уна је дуго одгађала реализацију ове идеје, јер су је обавезе некако 
увијек одвлачиле на другу страну, но када је сазнала за YEP Инкубатор 
пословних идеја, одлучила се пријавити. Оно што јој је пуно помогло 
унутар програма јесу пословна едукација, креирање пословног плана 
и анализа тржишта. Прије обуке, Уна је имала врло површно знање из 
пословне економије и предузетништва. Сада је њен став да би оваква 
врста едукације требала бити обавезна у школама. Њој и њеном тиму 
је много значила и финансијска подршка, но истичу да им је ипак 
едукативни дио много важнији и да им је унаприједио идеју за коју су 
сигурни да ће бити веома успјешна.

Што се тиче планова за будућност, они се вежу углавном за 
проширивање асортимана производа. Када је ријеч о предузетништву 
уопће, Уна би препоручила свим младим људима да, уколико имају 
идеју за бизнис, не боје се пробати је реализирати. Основни савјет 
који им може дати јесте да не одустају лако и да добро истраже све 
могућности за подршку. Према њеном искуству и сазнању, постоји доста 
добрих прилика, у виду програма за младе предузетнике који пружају 
како финансијску, тако и менторску подршку, попут YEPИнкубатора 
пословних идеја.

#ownyourcomfort


