
12.04.2019. 
Свечано отворен први Сајам женског предузетништва 
 

Савет за родну равноправност града Краљева, у сарадњи са Удружењем 
пословних жена „Илинка Илић” Краљево, организовао је први Сајам женског 
предузетништва у нашем граду, који је уједно и први Сајам на територији Рашког 
управног округа. У Свечаној сали Градске управе града Краљева, први Сајам 
женског предузетништва свечано су отворили помоћник градоначелника града 
Краљева Никола Радовић и председница Савета за родну равноправност Лидија 
Павловић.  

Председница Савета је истакла важност организовања Сајма женског 
предузетништва, којим ће се промовисати економско оснаживање жена и да је 
циљ Сајма умрежавање предузетница кроз промоцију, размену знања, искустава у 
пракси и контаката.  

„Окупили смо више од 30 предузетница, а имамо представнице из Рашке и 
Врњачке Бање, као и две предузетнице из Македоније, које су дошле у оквиру 
манифестације „Вешта жена“. У Србији имамо 34,9 одсто жена предузетница, што 
је велика цифра, али недовољно, с обзиром на то да знамо да већина жена није 
запослена, тешко се запошљава и да женско предузетништво као важан 
економски ресурс, и у нашој земљи и у иностранству, треба да буде подстицај за 
оснаживање жена да покрену сопствене бизнисе. Са нама су данас велике 
предузетнице, али и мале предузетнице које тек треба да оснажимо и сматрам да 
је допринос Савета за родну равноправност управо у томе да им пружимо 
подршку“, изјавила је председница Савета. 

Помоћник градоначелника града Краљева Никола Радовић је нагласио да је 
велика част присуствовати оваквој манифестацији и изразио захвалност 
председници Савета за родну равноправност, која је заједно са Удружењем 
пословних жена „Илинка Илић” Краљево, допринела организацији сајма.  
 „Ово је добра прилика да се предузетнице нађу на истом месту, размене 
добра и лоша искуства у пракси, а представљају и подстрек и мотив другим 
женама да почну да се баве предузетништвом. Податак да се у Београду на 
оваквом сајму појавило свега 20 предузетница, а данас у Краљеву има више од 30 
учесница, говори о озбиљном приступу организацији једног оваквог догађаја“, 
изјавио је помоћник градоначелника и додао да се нада да ће овај сајам постати 
традиција и да ће имати све већи број учесница.  

Председница Удружења пословних жена „Илинка Илић” Краљево Божана 
Пантовић, која је присутна и као излагач, истакла је битност размене искустава. 
Она сматра да је важно успоставити контакте са Удружењем жена из Македоније 
како би узвратили посету, а конфекција „Елипса“, чији је власник, добила прилику 
да се прошири и на тржиште у Македонији. 

Ивана Белоица, чија фирма се бави производњом макаронс колачића, 
послује успешно већ годину дана. Она је нагласила да је Сајам добра прилика да 
људи виде производе, дегустирају их и да фирма оствари контакте и успостави 
сарадњу. 



Заинтересовани за понуду предузетница могу посетити први Сајам женског 
предузетништва и у суботу, 13. априла, у Свечаној сали Градске управе града 
Краљева.  


