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Свуда у свету све већи број људи успева да оствари своје снове 
кроз сопствени бизнис. 

 
У основи сваког успешног бизниса стоји успешан човек, а иза 

сваког успешног човека стоји породица. Породица је основна ћелија 
сваког друштва и представља основу заједнице. Велики значај има у 
процесу моралног и социјалног развоја сваког свог члана и управо је 
она та која врши припрему човека за неки даљи, бољи живот. Породица 
је извор љубави, у њој се учимо пожртвовању, заједничком подношењу 
невоља, животној борби, као и подели радости. 

 
Породичан бизнис можемо посматрати као породични занат који 

се преноси са колена на колено. То није ни мало лак ни једноставан 
посао, јер захтева много времена, труда, рада, залагања и идеја, као и 
жељу и вољу да се те идеје реализују. Породичан бизнис је развијен у 
већини земаља и има великог удела у стварању бруто производа сваке 
земље. Статистике кажу да све светске економије породични бизнис 
сматрају савезником и веома важним за привредни и соцојални развој 
сваке државе. 

 
Породица има велики значај и за развој предузетништва и малих и 

средњих предузећа у Србији и у свету. Предузетнички бизнис свој 
развој почиње углавном као породични бизнис у коме се искључиво 
ангажују чланови породице.  

 
Суштина породичног бизниса је пре свега у упорности и 

стрпљењу, и идеје се полако и трновито претачу у видљиво и опипљиво 
- ставра се производ или услуга. Заједнички именитељ свих породичних 
бизниса је пуно рада, много резултата и много нових идеја од којих се 
многе остваре, а велики број чека на реализацију неко боље време и 
боље услове рада. 
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GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I 

DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 

 
WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  

WWW.MAGISTARSKI.COM 
WWW.MATURSKIRADOVI.NET  

WWW.MATURSKI.NET  
 

NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  
MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD 

OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE 
TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE 

NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ 
NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM 

JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN 
SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE 

DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM 
 
 

http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM
http://www.maturskiradovi.net/eshop�
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