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ЖОЗЕФ-ИВАН ЛОНЧАР
(Моја краћа „стилизована” биографија)

Овде лежи Артур Кларк. Он никада није
одрастао, али није престао да расте. 

Епитаф на његовом гробу

Дете „гастарбајтера”. Случајно сам рођен у
Белгији (1940) да бих се, вероватно, разликовао од
других. Тај, условно речено, белег био је једна врста
мог усуда који ме је суровије умео кажњавати него
награђивати и подстрекивати.

Рођен сам у знаку Близанаца. Подзнак не смем
ни да кажем! По казивању, родитељи и свештено
лице дали су ми два имена: Жозеф и Иван. Да би
сваки од близанаца имао своје име. Астролози
стидљиво кажу да је то да бих имао вечитог
опонента, да бих живео у сталној свађи. Не сам са
собом већ и са другима. У ствари, стари обичај
далматинске Загоре – прво мушко дете у породици
носи имена двојице деда. На овим, садашњим и
бившим просторима, био бих крштен као Јосип,
скраћено Јоко, на француском се пишем Joseph.

У суштини, како време одмиче, схватам да је
врло вероватно да сам се родио да бих стварао. И
изазивао. Као фајтер у боксу. Задавао и примао
(ударце). Прву „запажену” глупост на
професионалном плану правим као референт
„рекламе” са поруком у име Фабрике авиона Утва
из Панчева, и даље са филозофијом наменске
индустрије. Повод је 29. новембар – Дан Републике.
Постоји калуп. И дан-данас многи га примењују.
Сви су га се придржавали. „Радним људима, честитој
интелигенцији, напредном сељаштву, честитамо...”

Пре тога, као секретар Фабричког комитета
Народне омладине Утве, још више као председник
Општинског одбора Феријалног савеза Југославије
у Панчеву, што је била „улазница“ да постанем члан
Општинског комитета НОЈ. У име радничке класе и
њене омладине, задужен сам да одржим уводни
реферат о животном стандарду омладине као
здравог језгра радничке класе. То и чиним на
годишњој конференцији. У првом реду сви држе
спуштене главе (увек се знало ко где седи!). Од
другог до последњег реда, овације „Тито – партија –
омладина – акција.“ Тако сам окончао своју
политичку каријеру. 

Моја прва огласна порука новембра 1962.
године: Срећан ти рођендан, Републико! У потпису:
радничка класа Фабрике... Била је велика узбуна по
вертикали у партији. Од врха. Увреда! Спасао ме је
један критичар својим прилогом у Борби –
новинама које су, у једном моменту, имале продати
тираж и преко 600.000!
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Породична фотографија. У горњем реду моја мајка и отац. Ја седим
у крилу свог стрица Анте, татиног старијег брата. Око њега су њего-
ве ћерке и унуке осим последње десно – то је моја старија сестра
Смиља. Фотографисано у Серенгу (Белгија) пред крај Другог светског
рата

Члан шлолског оркестра. Бас прим и чело. Четири године.
Истовремено две године председник литералне секције. Две Змајеве
награде

Пула, први излазак у град.
Војнички обичај. Септембар 1955.
године

Прва фотографија у „цивилству”.
Панчево, децембра 1959. године
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Започео сам озбиљније 1966/67. године, као
уредник публицитета специјализованог часописа
Савремено паковање. Остало је забележено да сам,
као први сарадник Новице Вучетина, учествовао у
организацији Првог сајма машина, амбалажних
материјала и претпакованих производа САВРОПАК
67. Средином 1968. године – на основу одлуке
Управног одбора УЕПС-а, а да ме пре тога нико није
питао – постављен сам за главног уредника да бих
„оживео“ часопис – орган УЕПС-а Економска
пропаганда (чији је први број објављен 27. марта
1961. године, три месеца после оснивања УЕПС-а).
Под својим потписом објавио сам шест бројева.

Фебруара 1969. године покренуо сам, за оно
време, први самостални часопис који није био
ничији орган. Прво сам био главни, потом и главни
и одговорни уредник часописа Привредна
пропаганда. Потписао сам деветнаест бројева
(1969 – 1972). Био је то резолутни захтев учесника
Првог међународног симпозијума привредних
пропагандиста 5+1 одржаног новембра 1968.
године у Херцег Новом. (Тада су се сви значајни
скупови завршавали уобличавањем и усвајањем
одређеног текста у облику резолуције, закључака,
препорука или сличних докумената, који су
указивали, захтевали, препоручивали ... и тога се у
практичном животу, након тога, придржавало.)
Преко стотину педесет њих, од Триглава, па до
Ђевђелије. Никада дотад толико учесника на једном
догађају из струке. Многе фирме на челу са својим
генералним директорима и управама (међу њима и
Сапониа из Осијека на челу са Ивом Мартинцем,
генералним, и петорицом његових најближих
сарадника).

У јесен 1968. године, коју карактеришу Црвене
бригаде и улазак снага Варшавског пакта у
Чехословачку, започињем и са реализацијом
годишњих манифестација Међународног
симпозијума (после другог преименованог у „скуп“)
привредних пропагандиста 5 + 1: Херцег Нови,

Блед, Будва, Опатија и Београд. Руку на срце,
„сукривац“ је професор, дипломирани инжењер
економије (то су била академска звања
дипломираних економиста) Мирко Марковић. Било
је дуго, топло лето. У кафани Колосеум, преко пута
Путника, поред биоскопа Звезда, после три повеће
кригле пива, пала је одлука. Идемо! Правимо!
Стиже подршка из целог света. Њих двадесет
четворо први предавачи. Служба је узбуђена!
Долазе неки људи из света који хоће да говоре о
пропаганди! Термин који је асоцирао на политичку
пропаганду. Неко, на врху, пресекао је и остало
забележено: Пустимо их да видимо шта раде. Увек
имамо времена. Хвала му! Нема више Привредне
пропаганде, нема Колосеума, Звезде, Мирка
Марковића, Скупа 5+1, нема ни Југославије. А ни
Путник није више наш!

Већ 1970. године започињем са реализацијом
циклуса дводневних манифестација Дан
пропагандиста Југославије (четири круга). Све у
Београду. И увек у марту. То су тек били догађаји! И
врхунски гости. Први долазак председника ИАА –
Швеђанина Герена Тама. У својој професионалној
каријери довео сам их четворицу. У том рангу. Свет
доста помно прати шта се то дешава у једној
држави иза гвоздене завесе. Ми то нисмо тако
звали, чак смо се и љутили што нас на тај начин
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сврставају, али су нас они тако „класификовали”. То
ми је „нежно” објаснио француски премијер Едгар
Фор на свечаној вечери поводом конгреса UIAA у
Стразбуру 1971. године. Имао сам част да као
Југословен – гост UIAA (Међународног удружења
оглашивача) – седим поред њега! 

Претходне, 1969. године, у време одржавања
Другог симпозијума „5+1“,  на Бледу сам
организовао Први југословенски фестивал
пропагандних остварења (комерцијални ТВ
спотови, графички тотал дизајн, штампани огласи,
радио-поруке, плакати). Први победник за серију
ТВ огласних порука Леут магнетиц за Творницу
Сапониа понео је наш први оскаровац Душан
Вукотић.

У Међународно удружење пропагандиста ИАА,
основано 1937. године, примљен сам за редовног
члана на препоруку (метод пријема) двојице
чланова сениора (Француза Жан Макс Ленормана и
Белгијанца Анрија Анкара), обојице из система
McCann-a. Априла 1971, када се то десило, био сам
најмлађи члан ИАА на свету. (Тако је то када имаш
добре жиранте!)

Једанаест година био сам члан Светског савета
ИАА. У 1985. номинован сам за члана Одбора

директора ИАА. (Предлагачи моје каријере били су
директор маркетинга фирме Olivetti и Дино Бетти
ван ден Нот, директор највеће националне агенције
у Италији – B-Communications из Милана, чест гост
наших скупова). Поверљиво: дуге ноге једне даме
спречиле су мој избор!

Кажу, у седишту ИАА у Њујорку, да је
забележено и да памте да сам, уз помоћ
Несврстаних у Уједињеним нацијама, допринео да
постану прва невладина организација која је
именована за сталног саветника ОУН! У то име
(моја претпоставка), Владимир Чех и ја (с ових
простора), проглашени смо њиховим почасним
члановима. Чех за оно што је урадио на челу
Београдског огранка ИАА који је водио по истеку
мог једногодишњег мандата, нарочито за сјајну
брошуру „Yu for You“ која је изазвала велику пажњу
на састанку ИАА у Будимпешти. 

Маја 1983. године иницирао сам и организовао
Светску конференцију ИАА у Београду и Цавтату,
а под покровитељством Владе (СИВ-а) Југославије
и председнице Милке Планинц. Председник
Организационог комитета Милојко Вељовић,
председник ПКС. (Четири године рада на
припреми! О лобирању и да не говорим.)
„Успомена“ коју ћу памтити до смрти: КУД „Иво
Лола Рибар“ управо се вратио са Светског
фестивала духовне музике са победничким
пехаром. Њих смо, по препоруци, изабрали за чин
светског отварања. Циклус од осам песама почиње
са композицијама Стевана Христића и Стевана
Мокрањца. Биле су предвиђене и друге песме
југословенских композитора чије је извођење било
уобичајено код оваквих догађања. Један од двојице
шефова кабинета министара из Владе Југославије
на речи из композиције „Љубим ти руке, Боже“,
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Уобичајено представљање функционера ИАА чланова Одбора дирек-
тора, председници СИВ-а, другарици Милки Планинц. Рукује се са
Лоула Заклама, председницом ИАА огранка у Египту. Поред ње,
Венецуела, Индија, САД, Шпанија...
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усплахирано маше рукама и тражи да хор прекине
с извођењем програма. Диригент, збуњен, прекида
програм. Сви збуњени, и ја, кога од тог тренутка
„чува“ високи функционер државне безбедности.
Целу ноћ заседају одређени државни органи.
Оптужба више него тешка – провокација. Светска.
Поставити, најоштрије, питање одговорности.
Сутрадан почиње рад Конференције. Сала препуна.
У дворани Центра „Сава“ и светска елита, чланови
Одбора директора ИАА на челу са светским
председником и светским председавајућим. Сви
чекају на мене. Мој шеф протокола, сјајни г.
Синиша Јовановић, „сукривац“, долази са сулудом
идејом за писање наше изјаве Држави и Партији:
„Поменути Стеван Христић и Стеван Мокрањац,
због својих композиција били су изопштени из
Српске православне цркве. Према томе, хор није
изводио црквене већ духовне песме.“ Потписује он,
потписујем и ја и папир предајемо човеку из
Државне безбедности. Бледо нас гледа, савија нашу
изјаву и ставља је у џеп. 

На то ми, скоро умилним гласом, каже: „Друже,
уђи у салу, ти председаваш, сала је пуна“. Мој
одговор, не знам одакле сам га извадио: „Пошто сте
умели синоћ да урадите то што сте урадили, уђите и
председавајте.“ У време тродневног рада
конференције, моја нога није ушла у салу. Клод
Шове, светски председник ИАА, Француз, три дана
је уз мене. „Чува ме”! Од ујутро до увече. Замолио
сам Египћанку, Лоулу Заклама, да председава
првом сесијом Светске ИАА конференције, што је
прихватила. Дан-данас не знам шта је истина када
су наши славни композитори и Српска православна
црква у питању. Била је то, ипак, тек 1983. година. 

У знак захвалности за продор ИАА у
источноевропске земље (тзв. комунистички блок),

ова ауторитативна и веома позната организација
додељује ми Certificate of Merit са црвеном
значком.

То је било први пут да Црвена значка ИАА буде
додељена некоме на простору Средње и Источне
Европе. (Њу сам, много година касније, на свечани
начин, пред високим гостом на једном јавном
скупу, уручио човеку којег сам волео и у којег сам
веома веровао. Нарочито у његов професионални
развој.) 

После двадесет осам година верности, 24.
марта 1999. године „захвалио” сам се на чланству у
ИАА, не желећи више да се дружим с „ауторима”
пројекта Милосрдни анђео.

Не могу, а да са поносом не истакнем да сам се
као један од седамдесет троје чланова ИАА из целог
света поводом њиховог јубилеја – 60 година од
оснивања, „закитио” значком ИАА 25, поводом 25
година чланства (и редовно плаћених чланарина –
условом за очување чланства).

Организовао сам једанаест година избор
најбољих СВЕТИОНИК, под покровитељством
Савезног министарства привреде, ПКЈ, ПКС и/или
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ИНВЕСТ БАНКЕ (у зависности по годинама 1991 –
2002).

Под покровитељством ПКС организовао сам
прво такмичење студената економских факултета и
високих струковних школа из Србије и Републике
Српске, на теме које су задавале заинтересоване
привредне организације (1992). 

Девет година организовао сам манифестацију
Маркетиншки догађај године (2006-2014), са
проглашењем најуспешнијих фирми из света
маркетинга (на основу биланса стања и биланса
успеха, комбинујући девет варијабли – и њихова
рангирања – појединачно и укупно).

Водио сам, у два наврата током трајања
санкција, наше привреднике у Кијев и једном у
Атину, организујући специјализоване изложбе
привреде Југославије (Србије).

Од 1975. посветио сам се пракси: лансирао сам
„Прима” и „Софт” маргарин и „Миникал” намаз за
Витал. Репозиционирао „Витал стони маргарин“
на такав начин да је и данас непромењене
амбалаже на тржишту. Спасао сам од банкротства
Тривиткол (претходни назив фирме Виталкекс),

тржишно лансирајући Меделу – први назив једне
фабрике који је „креирао” претходно програмиран
рачунар. Следе: „топ кафе”, „Елан” – воће и поврће,
да бих дочекао остварење сна сваког, иоле
амбициознијег маркетиншког посленика: стварам
име „Јувитана” – дечја храна и лансирам на
тржиште фабрику дечје хране под истим именом.
Четири године је трајао рад на припреми овог

Моје виђење када сам улазио у свет маркетинга и данас
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Пројекат: ЗАЖЕЛИТЕ
Клијент: Штампарија Стојков
Наступ на Међународном сајму графичке индустрије и дизајна –
ГРАФИКА 95, Нови Сад
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пројекта. Стижем до „Бонжите” за потребе
кондиторске индустрије Раваница која се и данас
радо једе; за Бамби: „Бакин колач”, Бамбијев „Кекс
плус”, „Плазма кекс“ (номинација комерцијалног ТВ
спота на порторошком фестивалу Златни бубањ
чије емитовање пословодство фабрике никада није
дозволило!); Међународно скијашко такмичење за
дечаке и девојчице Бамби ФИС куп до 14 година
старости (четири године заредом, и то у
време санкција према Југославији!); лансирам
фирму Сојапротеин и више година развијам марку
„Сојавита”; опробавам се са цреповима фирме
Потисје Кањижа и интензивно је, за осам година,
претварам од анонимне у лидера на тржишту
опекарске индустрије. Уживао сам док смо
тржишно „уништавали” дотад реномиране
произвођаче Тозу Марковић из Кикинде и Полет из
Бечеја.

Први смо, на простору бивше Југославије, били
ангажовани да радимо стална истраживања за
међународне компаније: „Кока-Кола“, „Бритиш
Америкен Тобако“ и „СКФ“ (1995-1999). 

За компанију „Кока-Кола“, уз рад са
пројектованим циљним групама, бирамо њихове ТВ
комерцијалне спотове који би требало да се
допадну ТВ нашим гледаоцима (добијали смо их
више да бисмо изабрали по један).

Све у свему, према доста поузданим подацима,
потписао сам око 650 пројеката, искључиво из
сфере маркетинга, као аутор, коаутор или ментор,
што ми је било најмилије.

И, ево, можда, изненађења. На Фестивалу
Савеза удружења економских пропагандиста
Југославије – СЕПЈ, одржаном 1980. године у
Београду, добијам прву награду за најбољи
маркетиншки пројекат „Репозиционирање Фабрике

кекса „Тривиткол“ у „Меделу“. Куриозитет –
кампања није имала ниједну огласну поруку. Све су
биле акције унапређења продаје: од промене имена
фирме, величина, облика и графичког обликовања
паковања, до активности на местима продаје! Чак и
реорганизација рада продајне оперативе.
Производња је скочила са 800 на преко 2.850 тона
(подаци планске службе „Меделе“),  производа за
годину дана и то је био почетак њеног успешног
пословања. А била је, пре тога, донета политичка
одлука да почне процес њене ликвидације због
неуспешног пословања у последње три године! 

У односу на млађе колеге, па и на данашњу
генерацију, више сам волео да решавам тржишне
проблеме клијената него да само руководим
пројектовањем, програмирањем и реализацијом
огласне кампање (без обзира на то што сам и
носилац Гран при награде за ТВ спот Билдери за
Бамбијев „Кекс плус” на последњем фестивалу ЈФТК
1991. у Новом Саду, али и прве награде за целовиту
кампању Јувитана – дечја храна на порторошком
фестивалу ЈФТК 1984. године). Тада смо натерали
жири да не додели Гран при, већ само две
равноправне прве награде (подељена је са
Студијом маркетинг Дело за Фрукталове „Фрутек”
сокове). А било је унапред режирано ко ће бити
победник! При томе није се мислило на нас.

У „досади”, 1997. године објавио сам књигу за
коју више волим да кажем да је својеврсни
практикум: Његово величанство – клијент: како
водити пројекат маркетиншких активности
(формат Б-4, обима преко 350 страна).

У 2002. години вратио сам се старој љубави –
писању. Покренуо сам часопис „Табу“. Опкладе су
биле да ћу стићи до трећег броја, кад оно – ево га и
осамдесети и проглашавам крај његовог
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објављивања. Упорно ми се повећавао број
противника! Ни то ми није било довољно па 25.
маја 2007. године лансирам НТВ – Недељне
„Табуове“ вести у електронској и штампаној форми.
Са 122. бројем закључујем издавачки подухват.
Између осталог, и да би часопис „Табу“ могао да
постане месечник. (Ово је била нереална
оптимистичка прогноза.) Противници су били јачи
од мене. Нису давали паре! Нису желели да
финансирају битке за ред и поредак на тржишту
маркетиншких услуга у Србији. И даље то не раде
отворено. Флоскула коју воле – „не дозвољавају им
дирекције фирми по свету – глобалним системима
којима посредно припадају - да улажу у развој
српског тржишта“. Од којег живе! Живела анархија!
То је суштина. Нема регулативе – нема санкциони-
сања!

УЕПС ми 1990. године додељује, у том тренутку,
због генерацијског јаза прави раритет, као првом
славодобитнику овог признања, Награду за животно
дело Чедомир Џомба. У „револуционарним”
променама почетком овог века, квазидемократе
склањају из назива награде име човека – партизана,
мајора ОЗНЕ, бриљантног студента са дипломом
светске књижевности на Филозофском факултету
Универзитета у Београду, са просечном оценом 10,
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легендарног оснивача Завода за економски
публицитет ЈУГОСЛАВИЈАПУБЛИК (у којем су
започињали своје каријере и Момо Капор и Иван
Станковић).У знак протеста, јавно се одричем овог
признања. УЕПС се, и надаље, хвали мојим именом.
Иначе, бар до сада, био сам једини члан УЕПС-а са
четрдесетогодишњим индивидуалним чланством и
уредно плаћеним годишњим чланаринама!
Признајем. Тим поводом у београдском хотелу
„Интерконтиненатал“ УЕПС ми уручује 2002. године
посебно признање у знак захвалности уз посебно
украшену торту. Што се мене тиче, све им је
опроштено. Луде године. Луди људи.

Као „актуелни” привредник (радим педесет
девет година), нарочито сам поносан на четири
писана признања коморског механизма: Привредна
комора Југославије ми 25. децембра 1992. године,
као израз признања југословенске привреде,
додељује Плакету за остварене резултате у
привредном развоју земље; Привредна комора
Војводине 29. априла 2003. године Плакету за
значајна привредна остварења у Војводини;
Привредна комора Србије 27. маја 2005. године
Признање за допринос развоју истраживања у
маркетингу; Привредна комора Србије, Привредна
комора Војводине и Регионална привредна комора

Панчево (у реализацији новосадске агенције Медиа
инвент), 28. фебруара 2008. године додељују ми
Повељу капетана Мише Анастасијевића за културу
комуникације и маркетинга.То ми је приредила и
Регионална привредна комора Панчево, с
истоименим признањем. Тако да имам два
признања капетана! А ја сам, у Југословенској
ратној морнарици једва стигао до чина десетара (то
су биле године када је био укинут чин млађег
водника који се добијао по завршетку друге
године школовања.) Нећу погрешити ако кажем да
су ми та признања коморског механизма била
најмилија. 

У периоду 1992–2000. године јавно сам се
бавио истраживањем политичког јавног мњења.
Резултате сам објављивао у издању Примењена
Марк-планиметрија: пресек кроз просек. И тако
двадесет девет пута! На свака три месеца. Многе од
данашњих угледних истраживачких агенција тада
нису ни постојале. Уз све напоре и истраживања у
Београду, Загребу, Љубљани... нема доказа да се
било ко у време Јосипа Броза бавио овим послом.
Бар не јавно. Изгледа, ни тајно!

Први сам у СРЈ увео панел потрошача и то за
четрдесет група производа. У периоду 1992–2002.
године обављена су тридесет два истраживачка
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круга и исто толико писаних извештаја са
кварталном фреквенцијом.

Осмислио сам „мапу“ тржишних потенцијала
Србије и индекса куповне моћи за робу дневне,
полутрајне, трајне и широке потрошње. Објавио сам
седам годишта и онда – престао: већина наших
привредника то није „умела“ да користи.

У 1998. години, уз несебичну подршку
(покојног) професора др Момира Константиновића,
спроводим, први пут на просторима бивше
Југославије, јавно истраживање стилова живота (Live
Style). Узорак 5000 + 960 испитаника. Питања –
1.000. Упитник се попуњавао месец дана. А тек унос
и обрада! Словом и бројем: укупно два купца:
компанија „Кока-Кола“ и ЦИА, преко свог института
у држави Мериленд.

Рођендан своје бивше фирме Марк-план
(основане 22. новембра 1989. године) обележавамо
на најоригиналнији могући начин у историји свих
Југославија: потписујемо уговор о Фондацији
Марк-плана са Економским факултетом
Универзитета у Београду. На тај дан, у наредних
седам година, на Дан Фондације, уз ангажовање

професора с Економског факултета, проглашавају
се: најбољи дипломирани економиста на смеру за
маркетинг; најбољи магистарски рад; најбоља
докторска дисертација (јасно, све у области
маркетинга), као и најбоља књига (уџбеник) настала
из пера професора са Економског факултета
Универзитета у Београду. Неки од њих сада су
професори Универзитета: Гаљина Огњанов и Саша
Вељковић на Економском факултету у Београду,
Слободан Аџић у Дубаију, Маријана Агић-Молнар
на челу ГФК, мр Наташа Ђурђевић на високим
функцијама у компанији „Кока-Кола“, др Синиша
Мали, градоначелник Београда...

Када је Слободан Милошевић, као председник
Републике Србије, одлучио да декретом постави
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своје људе за декане на државнима факултетима
широм земље, донели смо одлуку да Фондацију
треба укинути.

И новинари привредних рубрика су, на сличан
начин, бирали најбоље, док су директори
(председници компанија) између себе бирали
најуспешнијег, анонимном анкетом, такође с
„отвореном“ листом, без предлагања кандидата.

Ипак, мислим да ми је најоригиналнији
„производ” анонимно истраживање (три године
заредом) под специфичним називом Привреда
Србије виђена очима њених директора, који су се
изјашњавали: о власти; о монетарној и фискалној
политици; о коморском механизму; о руковођењу
кадровима; о сталном образовању; о себи самима...
Одазив - 89% испитаника! А анкета, без
посредовања анкетара, поштом, под мотом
„Разговарам сам са собом пред огледалом.“
Анкетирани председници компанија и генерални
директори фирми веровали су у моју дату реч. Да
ће анкета бити анонимна. Не би било другог и
трећег круга да се нису уверили у моју дату реч. 

Не заборављам да сам, после тринаест година
паузе, покренуо и организовао Фестивал

маркетиншких остварења у Србији Златни петао
2005. године.

И дан-данас неуморно учим, сарађујући са
многим ауторитетима из света маркетинга,
тржишних комуникација, развоја односа с јавношћу,
издаваштва, сајамских организација и осталих
функција маркетинга. Волим када могу да
преносим нешто од својих знања и сазнања и
другима, ако су тога жељни.То и данас чиним
предавањима на факултетима, стручним и
манифестационим конференцијама. Јасно, и кроз
специјализоване програме креативних радионица.

Досад сам их потписао 61!
Крај моје уредничке каријере нисам лоше

окончао: Скупштина града Панчева, поводом Дана
ослобођења града Панчева, 8. новембра 2017.
године наградила ме је Повељом за несебичан
допринос развоју привреде.  

*   *   *
П.С. Није за пост скриптум. Можда би требало да је

написано на почетку. Врхунска остварења: Сања и Игор уз

Мирјанину приљежну „асистенцију”.

Са осећањем одговорности и поноса спомињем њихова

имена. 

Толико од мене! 
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У неком будућем...

Из неких прошлих времена



Мастер Маријана Агић – Молнар
Професор др Божидар Аџић

Андреа Брбаклић
Татјана Булатовић – удата Лозовић

Гордана Влајић
Снежана Делић
Саша Ђурђевић

Ђорђо Иванишевић
Јелена Ивановић
Иван Ивачковић

Светлана Јанковић – удата Ратковић
Вера Јараковић

Радивоје Бата ЈуговићϮ�

Ненад Лозовић
Игор Лончар
Сања Лончар

Мр Небојша Лудајић

Доцент др Татјана Мамула – удата Николић
Надежда Миленковић
Жељка Милетић – удата Крчадинац
Докторант Наташа Милетић – удата Ђурђевић
Наташа Митић – удата Јанковић
Срђан Михајловић
Мр Мирослав А. Мушић
Ненад Ненадов
Др Снежана Пантић – удата Поповић
Драгослав ПанчетовићϮ�

Санда Парезановић
Драган СаканϮ

Петар Стакић
Предраг Трутин
Душан Шуњка
Игор Чернишевски

Ученици   

НАСТАЛИ И СТАСАЛИ У МАРК-ПЛАНУ,
МАРК-ПЛАНЕТКУ, СВЕТУ МАРКЕТИНГА
И ТАБУ (ЧАСОПИСУ)
Период: 1989 – 2018. година

надмашили
Апостоли

учитеља и опстали као
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Тo никада нећу заборавити. У време санкција Савета без-
бедности УН, односно НАТО АГРЕСИЈЕ, јавиле су ми се две
особе које би биле последње на мом списку вероватноће да ће
ми се икада јавити, поготову понудити помоћ, чак до боравка
код њих док све не прође, ако икада прође.

Један је био Дино Бети ван ден Нот, из Милана. Власник
Агенције B-COMMUNICATIONS, водеће националне маркетин-
шке агенције у Италији, чест гост наших маркетиншких мани-
фестација. Прво као директор ИАА за Европу, после као прија-
тељ. Италијан по оцу, Холанђанин по мајци, мешавина топлог и
хладног, показао је топло срце. Дино се већ сутрадан јавио по
првом бомбардовању хемијског комплекса у Панчеву (24. мар-
та 1999. године).

Други је био г. Грегорич, из љубљанског ИТЕО. Од узбуђе-
ња ни сада, када куцам овај текст, не умем име да му напишем.
А на врх језика ми је! Били смо на здраво-здраво, приликом

случајних сусрета на нашим фестивалима и конференцијама и
то нам је, углавном, био „дијалог“.

Први пут када је успостављена транспортна могућност за
Словенију, прву посету учинио сам њему. Понео сам што сам
могао: флашу Рубиновог ВИЊАКА 5 (у црној флаши).

Онда смо се, обојица, „сити“ исплакали.
После скоро двадесет година, обавештен сам да ми је

Скупштина града Панчева, поводом Дана ослобођења града 8.
новембра прошле године, доделила највеће могуће признање у
мом животу: ПОВЕЉУ за изузетан успех у области привреде.
Најбољи и најлепши деманти да власт награђује само своје
чланове.

Остало ми је да им се „одужим“. Коначно сам уобличио
пројекат на коме сам радио десетак године: ПАНЧЕВО - ДИОП-
ТРИЈА ОПТИМИЗМА. Који сам поклонио. На којем ће радити
група младих људи које ће Град одабрати кроз своје органе и

8. новембар 2017.

Када се не надаш.

Градоначелник Панчева, госпо-
дин Саша Павлов, изговара при-
годне речи поводом пријема
„поклона“ за који нико није знао
да ће уследити као мој израз
дубоке захвалности. У другом
реду (иза), господин Тигран Киш,
председник Скупштине града
Панчева. Поред њега, други сла-
водобитник, професор Михајло
Јовић, из Музичке школе „Јован
Бандур“ из Панчева

Моје виђење када сам улазио у свет маркетинга и данас
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радна тела. Које ћу обучити како би га, што успешније реализо-
вали, На добробит Панчева, Србије и његових грађана.

И како живот уме да се поиграва, док сам мислио да је
награда града Панчева и означавање моје професионалне
каријере, средином маја добих писмо од једног од науглед-
нијих и најуспешнијих привредника ове земље, председника
МЕТАЛАЦ ГРУПЕ, господина Драгољуба Вукадиновића. Кон-
текст је занимљив: жали што због путовања у иностранство,
неће моћи да присуствује промоцији књиге СВЕДОЧАНСТВА
О ЈЕДНОМ ВРЕМЕНУ – О СВЕТУ МАРКЕТИНГА НЕКАДА И
САДА. Као „компензацију“ позива ме на ручак (пре његовог
одласка на пут) који жели да приреди у моју част у Послов-
ном клубу ПРИВРЕДНИК. Тада ће ми представити (!) и новог
генералног директора, господина Александра Марковића. На-
говестио ми је да ће са њима бити и директорка маркетинга,
госпођа Надица Вујић Митровић. Није било речи о његовој

супрузи, шармантној дами, пуног духа и да ће ми се, том при-
ликом, уручити поклон.

У једном моменту, на моје огромно изненађење, неко му
додаде упаковану слику коју, пре тога, нисам видео када је
унета. Слика је рад академског сликара Зорана Рајковића, из
Крушевца, једног од најпознатијих српских сликара чија је
преокупација пејзажни реализам са мотивима архитектуре
старе Србије… Ти није био крај. Господин Вукадиновић је ус-
тао и у маниру старих добрих домаћина, одржао пригодну бе-
седу. Многе од изречених ја не могу поновити. Жив ме срам
био како човек лепо говори о мени и мом раду, поготову у
напорима какао сам успео да техничка интелигенција, на челу
са њим (металург – технолог), разуме свет маркетинга и фи-
лозофију којом се руководи.

Део тих речи, као трајан знак пажње, залепљен је на по-
леђини слике. Као резиме беседе!

23. мај 2018.

И од кога се најмање надаш!

Моје виђење када сам улазио у свет маркетинга и данас


