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"лkо пе gradite svoje зпо
уе, neko се vas unajm.iti da 
шu pomognete da izgradi 
svoje", poruka је motivaci
опок govomika, тоniја Ga
skinsa. 

NikSiCanka ВОјana pero
vic niје ielje1a da sе to i пјој 
dogodi. Suvi§e dugo је vjero
vala u зуоје snove da Ы ih ве 
tako lako odrekla.Skoro dvi
је decenije bavi зе izradom 
suvenira i gotovo deceniju 
запја da otvori firmu i da 
njena radionica "ВОјјса art" 
оООјј svijet. мakэс dio onog 
Мјеtз. пјој dostupnog. 

Nekada је (аШо hrabrosti, 
nekada vremena, а skoro 
uvijek поуса, da Ы san ро
stao јауа. Ovoga puta sve ве 
poklopilo - 8ојаna spremna 
na rizik,vremenadovoljno,a 
tu su i bespovratna sredstva 
za samozapOOljavanje iz fоп
dova Evropske unije. 

"Uvijek sam о toше ша
sta!a i svaku рпёи заш 2.&.

vrsavala time kako ielim 
da otvorimneSt:o зvоје.мој 
brat је тао tta ielim i citn 
је vidio роыу Zavoda za и
pOOljavanje јаујо mi je.Rekla 
sam sebi da пешат sta da 
izgubim. Godine prolaze, а 
ја зvај зап nikako da ostva
rim.Ovogaputa rijesila зат 
da snovi postanu јаvз",рпеа 
Војana dok pokazuje suveni
re,ali i nakit i slike, па koji
та trenutno rзd.i. 
оtШа је па Biro, prijavila 

ве za pomenuta sredstva а, 
kako kaze, koordinatorka 
veraRadulovic,bila је tuda 
ротognе sve Sto treba,da ве 
шaksimalnо posvеа svakoт 
kandidatu i da vodi raЬша 
da neku sitnicu пе zabora
ve i tiIПе umanје moguCnost 
dobijanja sredstava. ВОјana 
је odradila tri radionice,na
pisala biznis planza projekat 
"Autoтatizacija proizvodnje 
suvenira-,dobila maksimal
nih 7,5 Мјаш eura i radio
niеа ·Вojica ш- је postala 
fiлna . Njenal 

"Konkurisala sam za la
sersku masinu za rezanje, 
kompjutersku opremu, ske
ner,stampa~ i da веЬј mogu 
da platim doprinos za deвet 
mjeseci,koliko projekat ш
је". 

Iako su svi koji $U dobili 
sredstva u obavezi da finnu 
drieotvorenomgodinu,ВO
јana i пе razmiSlja о tome da 
Ы mogao nastupiti trenutak 
da је zatvori, jer nikо ne!eli 
da stavi Ьtanaе па snove. 
·тато је da је i dalje рп

sutna пеkз doza straha, аН 
to је normalno. Medutim, 
ovo је prilika koju niјезаm 
smjela da propustim i koju 
пе Ы trebalo da propuste ni 
ostali nezaposleni. Nemaju 
ovdje sta da izgube, tзkо da, 
јзkо sam tek k:renu1a за rea
lizacijom projekta, vee sada 
svima savjetujem da se рп
jave za bespovratna sredstva 
koja EU dodjeljuje. PooStra
vaju ве mjere рrШkот izla
ska па sajmove а tek се зе 
pooStПЙ kada udemo u Ш. 
Моrзее ве to ma10 uokvir:iti 
i uozbiljiti i dobiti пею и
konski osnov.Мislim da cu 
spremno doeekati Ш,а ро
trudieu ве i da svoje proizvo-
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NikSicanka 

Војапа Реroујс 

skoro dvije 
decenije Ьауј se 
izгadom suveniгa 
i gotovo deceniju 
sanja da otvoгi 
fiгmu i da пјепа 
гadionica "Војјса 
aгt" ОЬОјј svijet
sada је to uspjela 

zahvaljujuci 
поуш iz fonda EU 
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de p1asiram па пјenо t:rZШtе", 
за osm.iјеЬот kaZe Војana, 
diplomirani ekonomista i 
prisjeea se kako је poeela 
пјena suvenirska рпеа. 

оо UClDlIISII06 S/КA DO 
06lIl КА ISLItA 

РПје dvadesetak godina 
tetka Draienka iz Z8greba 
uvela ju је u svijet suvenira. 
PokIoni1a јој је рм ka1up i 
ВОјana је poee1ada pravi an
delCiCe, cvjetove, i da zaradu
јеzз dZeparae.Bilo ј е to 2001. 
godine, а prve uradene ап
dele poklonila је sadasnjem 
suprugu Мi1anu. А опш је 
2007. godine dosao ~etvrti 
sajam suvenira u hotelu 
"таrз" u ВeCiCima . 8јо је ОО, 

рriznaје kreativna NikSiean
Ь, odlueujuCi. momenat da 
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ЬоЫ pril:a preraste u ne§to 
ozbiljnije. 
wТrebalo је osm.isliti su

venir. Tetka је pravila lјсј
darsko srce, ра sаш зе i ја 
odluCila za takav suveOO ali, 
umjesto og1edal.a, sredi!nje 
mjesto рпра10 је Cmogorcu 
i Cmogorki. IшаЈа sam tre
mu Ыо се зvе to da prode i 
ЬПе i.menadena interesova
пјет i prodajom. Porudfbi
ne su stiza1e ва svih strana, 
а ја niјesaш. ma1a Sta те је 
sna.Slo. ёak su mi i kuCi do
lazili, ostave тј ПОУас una
prijed, tako da sam morala 
зvе da zavmm - i to komad 
ро komad, poito зат imala 
вашо јedan kalup. Nikad da 
izlijem.To је Ыо пею odluro
juCi тошеnat da se ovome 
posvetim.", ршпаје Војanа 

Когопа odlozila objavljivanje 
drugog poziva 
Program grantova za samozapoSЦаvaпје u vrJjednostl 
od 3,5 тllопа еит prvl је dlrektnl graпt koji Је Zavodu za 
~ljavanJe сте Gore dodiJelJen tz Progтта EU I Сте 
Gore za za.po§javanje, obrazovan}e i soclJalnu potltJku, 
kojl se flnanslra 1, pretprlstupnlh _ (lРД) 1 reallzuje 
и! flnanslJsku podrSku Evropske ип1је i Vlade Сте боге. 
Proгтта se гeallzuje kroz trl godlЯ1la pozIva u vrlJednostl 
оо 1,1 тlUoп еит ро pozlw za тјпlтџт 400 korlsnlka 
гrantova za samo~аУапЈе. U рrvoт lЮZivu nJlh 
94 dobIio Је bespovratna sredstva u Iznosџ оо trI do 7.5 
hlHada eura. 
Drugi ја,пl рош trebalo је da bud. оЬја,lјen kraj.m 
marta. аll је пЈегovo оыaIJlvaпјеe zbog sttuacije sa korona~ 
vlrusom ротЈегепо оо prestanka prlvremenih тЈев kOje 
Је dOnljelo Naclonalno koordlnaciono tljelo. РгаУО uf~a 
lmate nezaposlena Оса koja su па evidencljl Zavoda za 
~Iјаvалlе naјrпaпје fetirl mjeseca па dan оЬјауlЈlуanЈа 
drugog ром. 

koja је Ьо djevojl:ica vezla NezaobIlaznI magneU d!o su ВojaлIne ponude - Foto: luka ZI!kOVIt: 
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gobIene, dok јој је nastavni
са likovnog, ZagOrb. v1aho
ујс, prenijela ljubav рreша 
slikarstvu. 

Likove uglavnош iscrtava 
па bijeloj i crvenoj podlozi, 
ра su te dvije Ьоје postale 
пјеп zззоtni zna:k. Neki се 
reCi. da је detaljista,ali Воја
па voli da ве svakош detalju 
maksimalno posveti i зuуе
оо је zзvrЗeп tek onda kada 
је опа zadovoljna шаdеnim. 

sa selidbom вајта iz Ве
Ыеа u Podgoricu, iz "'1'are" u 
"'Delru",promijenili ве kupci 
ра је i asortiman proizvoda 
koje su izlagal:i пudШ Ыо 
drugal:iji. Кlasil:ni suve
niтj postali su rije tkost, а 
Standove је preplavio naldt. 
Јednот ekollom.isti, kojem 
kreativnosti пе fali,nije bilo 
teSko da se prilagod.i zahtje
vima t::r:Шta. Војana је POCela 
da I11di :mindu.§e, ogrlice, Ьro

seve,rajfove, trake za kosu ... 
Iako јој је nabavka reproma
terija1a probIem,ВOjana us
pijeva da ве пеkakо sпаdе. 
1 sada, Ьда su snovi роёеН 
da se ostvaruju пе dozvolja
va ni da јој korona poremeti 
pIanove. 

"Dobi1asam ропudu da 111-
dim slike za пие аpartmanе 
u Кotorui prihvati.1a sam.Ali 
пе zapostavljam ni izradu 
suvenira,nakita. Umoju ra
dionicu,koja је вada postala 
бrшa, шо!Па sam dosta nov
са, vremena, ljubavi. тrebaJo' 
mi jevremena da ве izborim 
za svoje mjesto, za зуоје 
snove. Nijesam ieljela da зе 
јednоgз dana kзјет sto ni
јesaш. pokuSa1a da ostvarim 
snove.Iako sam. ве redovno 
prijavljivala па Biro, stalnо 
зат govori1a da пе ttazim 
posaоУеСSansu da poku!am. 
1 dobi1asam je",kaie Војana i 
ва osmijebom dodaje da niје 
tesko Ыа kreativan i raditi 
unikatnе stvari ukoliko to 
imate u веЫ. 

·Za dvadeset godina od 
sad bicete уј!е raz.OCarani 
stva.rima koje niјезtе uradШ 
nego оnima koje jeste. Zato 
odbacite зјШо. Otplovite iz 
sigurnе luke. Uhvatite Ујetзr 
u зvоја jedra. Ist:raiujte. Sa
njajte. Otkrivajte", zзрisзо је 
мarkтven. 
ВОјana veC uve1iko plovi. 

~i·nastalaD 
omra ртојtIШJ nUМЕ, lu1ji 

finлмira EtIтop8b шаЦfl. 


