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Вест да је Ак ци о нар ско дру штво ECO
COM ЖИ ТО ПРО МЕТ из Дра ги ња, на ле
то шњем Ме ђу на род ном сај му у Но вом 
Са ду, од ли ко ва но са две злат не ме да ље за 
нај ква ли тет ни ја бра шна, при мље не је у 
овој пре сти жног ком па ни ји као ду го оче
ки ва но при зна ње за ви ше де це ниј ски ква
ли те тан рад у обла сти от ку па и пре
ра де жи та ри ца. Ис ку ство и тра ди ци ја, 
удру же ни са но вим тех но ло ги ја ма за чу
ва ње и ме ља ву пше ни це, ве ра у бу дућ ност 

„ECOCOMЖИТОПРОМЕТ“А.Д.ДРАГИЊЕ 
ДЕЛИРИЗИКСАПРОИЗВОЂАЧИМАЖИТАРИЦА 

ТАМНАВЕИВОЈВОДИНЕ

ЗАЈЕДНОДОВЕЋИХ 
ПРИНОСАИДОБИТИ

ECOCOMŽITOPROMETA.D.
FROMDRAGINJESHARESRISK
WITHGRAINPRODUCERSOF
TAMNAVAANDVOJVODINA

GOING TOGETHER TOWARDS 
HIGHER YIELD AND PROFIT 

The news that Stock Company ECO
COM ŽI TO PRO MET from Dra gi nje, won 
two gold medals for the highest quality flour 
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at International Fair in Novi Sad were re
ceived in this prestigious company as recog
nition of their high quality operation in the 
field of purchase and processing of grain 
which they have expected for a long time. 
Experience and tradition, linked with new 
technology of wheat keeping and grinding, 
trust in future of these green factories un
der open sky– are the main characteristics 
of the company which, as official warehouse 
keeper of Republic Directorate for Commod
ity Reserve and one of the main developers 
of Tamnava region, has successfully en
dured the check of time and which has ambi
tious programmes for further improvement 
of production and cooperation with farmers 
from the wier area“

Complete philosophy of successful 
business operations of our company 

canbesummarizedinthreewords:EXPERI-
ENCE, TRADITION AND QUALITY and

it is our basic 
motto – points 
out director 
of this com-
pany Vladimir
Zivanovic. –
The fact that
we have been 
working for 
more than half 
a century and 
that we are 
successful in 
dealing with 
very tough 
compe t i t i on 
at this sensi-
tive market is 
the proof that 
customers eas-
ily recognize 
quality of our 
flour. Experi-

тих зе ле них фа бри ка под отво ре ним не
бом – основ не су ка рак те ри сти ке фир
ме ко ја је, као зва нич ни скла ди штар Ди
рек ци је за роб не ре зер ве Ср би је и јед на од 
око сни ца раз во ја Там на ве, успе шно из др
жа ла про ве ру вре ме на и има ам би ци о зне 
про гра ме за да ље уна пре ђе ње про из вод ње 
и са рад ње са ра та ри ма ши рег под руч ја“

Сва филозофија успешног послова
њанашегпредузећаможесесаже

тиутриречи:ИСКУСТВО,ТРАДИЦИЈА
ИКВАЛИТЕТитојенашосновнимото–
истичедиректоровекомпанијеВладимир
Живановић. – Чињеница да трајемо већ
вишеодполавекаидасеуспешноноси
мосавеомајакомконкуренцијом,наовом
осетљивомтржишту,доказ једаквалитет
нашегбрашнапотрошачилакопрепознају.
Искуствоитрадиција,сједињенисанајса
временијом технологијом мељаве и увек
пажљивоодабранимсортамапшенице,га
ранција суна
шег констант
ногквалитета.
Поштујућисве
ово, храбро
идемо напред,
у корак с вре
меном,ужељи
да оправдамо
поверење које
нам потроша
чиуказују.

Са наме
ром да то све
и верифику
јемо, прија
вили смо се,
пролетос, на
предлог тех
нолога госпо
ђеГорданеКо
јадиновић, за
учешћеуоце

Владимир Живановић, Гордана Којадиновић 
и Родољуб Радојичић



КОРАК ИСПРЕД ДРУГИХ

97

њивањуквалитетапроизводанабазижи
таибрашна,на75Међународномсајмуу
НовомСаду.Конкуренцијајебилаоштра,
али нама су припала врхунска одличја.
ЗЛАТНАМЕДАЉАзапшеничнобрашно
Т400,којесекористизапроизводњухле
баисвихврстапециваиЗЛАТНАМЕДА
ЉАзапшеничнонаменскобрашно,којесе
користи за производњу пита, гибаница и
свихврстакора

ЧУВАЈУСЕЉАКОВО 
ЖИТОИПОВЕРЕЊЕ

ECOCOM ЖИТОПРОМЕТ, иначе,
у Тамнави има дубоке корене, и поред
подстицајног утицаја на развој пољо
привреде, деценијама помаже и ожи

ence and tradition are linked with the latest 
technology of grinding and always carefully 
selectedsortsofwheat,andtheyareguaran-
teeofourconstantquality.Byrespectingall
this,wearecourageouslygoinginpacewith
time,aswewish to justify the trust thatour
customerhave.

Withintentiontoverifythisall,wesigned
upinthespring,atproposaloftechnologist,
Mrs.GordanaKojadinovic, to participate in
evaluation of quality of products based on 
wheat and flour at 75th International Fair in
Novi Sad.Competitionwas very tough, but
wewonthetopmedals.GOLDMEDALfor
wheat flour T400, which is used for pro-
duction of bread an all bakery products and 
GOLDMEDALforwheatspecialflourused
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вљавање спортског и културно живота
Драгињаиоколнихместа,стварајућии
тимеусловезаопстанакиостанакмла
дихнаселу.

Предузеће је основано још1950. годи
неи,сакраћимзастојима,деценијамабе
лежи запажену стопуширења пословања
и учвршћивања
веза са произво
ђачима хране…
Марта 2003. го
дине, приватиза
цијом (нови ве
ћински власник
постаје амбицио
зни предузетник
из Шапца Горан
Живковић) улази
ујошдинамични
јуфазуфинализа
ције производње
и осавремењива
ња организације
радаимењаназив
у ECOCOMЖИ
ТОПРОМЕТА.Д.
Драгиње, пости
жући под новим
именом још очи
гледније резулта
те.

ECOCOM ЖИТОПРОМЕТ је званич
нискладиштарДирекцијезаробнерезерве
Србијеибависеоткупом,прометом,скла
диштењем и прерадом свих врста жита
рица.ОдовејесенизапотребеДирекције
откупљујеикукуруз.Располажесабетон
скимСилосима капацитета 10.000 тонаи
вертикалномСушаром зажитарице капа
цитета15тонанасат,Млином,капацитета
30тоназа24сатаимагацинимазаготове
производе,површинеодоко3.000квадрат
нихметара,лоциранеуДрагињуиКоце
љеви.

for production of pies, cheese pies and all
kindsofdoughstrips.

THEY KEEP FARMERS’ 
GRAIN AND TRUST 

ECOCOMZITOPROMEThasverydeep
roots inTamnava, and in addition to stimu-

lant impact on de-
velopment of ag-
riculture, it has
helped for decades 
in revival of sports 
and cultural life 
of Draginje and
neighbouring plac-
es, making condi-
tions for existence
and life of young 
people in the coun-
try.

The compa-
ny was founded in 
1950andwithshort
slowdowns it has 
had growing trend 
in business expan-
sion and making 
stronger links with 
food producers for 
decades. InMarch
2003 after privati-

zation (ambitions entrepreneur from Sabac,
Goran Zivkovic, became the new majority
owner) it enteredevenmoredynamicphase
of finalization of production and modern-
ization of work organization and it changed 
its name into ECOCOM ZITOPROMA.D.
Draginje,achievingevenbetterresultsunder
thisnewname.

ECOCOM ZITOPROM is official ware-
house keeper of Directorate for Commodi-
tyReservesofSerbia and it dealswithpur-
chase, trade,warehousingandprocessingof
allkindsofgrains. Ithasstartedpurchasing
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Иовоглета,иакородпшениценијебио
као рекордних година, пред силосима у
Драгињуотезалисуседугиредовикамио
наитракторскихприколица,препунихно
вогзлатнозрна.Сељацимајепшеницаод
мах, на лицуместаисплаћивана, амогли
сузањудадобијуисеменскупшеницуза
новусетвуилиминералнађубрива,свото
поизузетноповољнимусловима.Овдесе,
деценијама, држидо речии датих обећа
ња.Поредосталог,пољопривредницисво
јеновожитомогуда,једноставно,преда
јуначување–туимјеисигурнијенегоу
старим амбари
ма и таванима,
јер се пшеница
овдескладишти
у оптималним
условима и под
стручним над
зором–асваки
домаћин, у сва
кодоба,можеса
њомдараспола
же како му нај
више одговара.
Илидајеподиг
не, за своје по
требе, или про
дафирмиECOCOMЖИТОПРОМЕТили
некомкомупонудиповољнијеуслове.

Поверење се поверењем враћа и учвр
шћује–кажеРодољубРадојичић,једанод
ветеранаовефирме.

Користјеобострана.Сељациизадруга
ризнајудасенанекогмогуослонитииу
условимакададржавабашнеподстиче,ко
ликобисетомоглоитребало,њиховеже
љеиплановеознатновећојипрофитабил
нијојпроизводњипшеницеикукуруза.А
запослениуфирмиECOCOMЖИТОПРО
МЕТ,којасеналазиуистојбраздиидели
ризиксањима,знајудајетонајсигурнији
путзаопстанак,проширивањесвихвидо

maizefortheneedsofDirectoratesincethis
autumn.Ithasconcretesiloswithcapacityof
10,000tonsandverticaldryerforgrainswith
capacity of 15 tons per hour,Mill,with ca-
pacityof30tonsfor24hoursandstoragesfor
finishedproducts,withtheareaofapp.3,000
square metres, located in Draginje and Ko-
celjeva.

Andduring this summer, despite the fact
thatwheat did not grow as in record years,
longqueuesoftrucksandtractortrailers,full
of new golden seeds were waiting in front of 
thesilos inDraginje.Farmerswerepaid for

the wheat im-
mediately, and
they could bar-
ter it for wheat 
seeds for the 
new seeding or 
for mineral fer-
tilizers, all this
under very fa-
vourable condi-
tions.Here they
have kept their 
promises for de-
cades. Among
other things,
farmers can sim-

ply keep their new wheat here – as it is safer 
thanintheiroldgranariesandattics,aswheat
is stored here under optimum conditions and 
undersupervisionofexperts–andeachfarm-
er has access to it any time when it is most 
suitableforhim.Hecaneithertakeitforhis
own needs or sell it to company ECOCOM 
ZITOPROMETor to someone elsewhoof-
fersbetterconditions.

Trust brings trust and strengthens trust –
saysRodoljubRadojicic, oneofveteransof
thiscompany.

Therearemutualbenefits.Farmersandco-
operative members know that there is some-
body to rely on even in condition when the 

Директор Владимир Живановић 
са групом радника и сарадника
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governmentdoesnot support verymuch, as
muchasitshouldandasitisnecessary,their
wishes and plans about considerably higher 
andmoreprofitableproductionofwheatand
maize.And employees ofECOCOMZITO-
PROMENT,whichispresentinthesamear-
eaofworkandwhichshare riskwith them,
knowthatthisisthesafestroadforsurvival,
to widen all kinds of cooperation and more 
secureperspectivesinfoodproduction.

JOINT VENTURE WITH 
PRODUCERS FROM VOJ VO DI NA
With the aim of maintaining and improv-

ing previous achievements, this company
hasstartedsincelastyearjointproductionof
wheat,bothwithcooperativesandagricultur-
al companies from the region of Vojvodina
(this is thearea fromwhichhighamountof
grainsboughtfortheneedsofDirectoratefor
CommodityReservesofSerbiacomesfrom),
aswellaswithindividualproducers,farmers
fromTamnava and this part of Pocerina re-
gion.

Thiscooperationmeansthatinfuturewe
will provide the highest quality sorts of wheat 
seedsandallnecessarymineralfertilizers,so
that seeding and nourishment of wheat could 
be done in time and under optimum conditions 
– says director Zivanovic, pointing out that
ECOCOM ZITOPROMETwill not stop on
this,butthatitwillimproveproduction,with
cordialhelpofcompanyownerMr.GoranZi-
vanovic,usingthelatestknowledgeandtech-
nology and will achieve even better coopera-
tion, evenhigherdegreeof joint investment
and market approach with grain producers 
fromthispartofSerbia.

BY FI NA LI ZATION TO EVEN 
MORPROFITABLE OFFERS  

The main activity of this company was,
from the very beginning, purchase and pro-
cessingofgrains,i.e.grindingofallkindsof

васарадњеиизвеснијеперспективеупро
изводњихране.

ЗАЈЕДНИЧКАУЛАГАЊАИСА 
ПРОИЗВОЂАЧИМАИЗВОЈВОДИНЕ
Уциљуодржавањаиунапређивањадо

сада постигнутог, од прошле године ова
компанијајекренуласаулагањимаузајед
ничкупроизводњупшенице,какосазадру
гамаилипољопривреднимпредузећимаса
подручјаВојводине (одаклепристижедо
стажитарицакојесеоткупљујузапотре
беДирекцијеробнихрезервиСрбије),тако
исаиндивидуалнимпроизвођачима,дома
ћинимаизТамнавеиовогделаПоцерине.

–Тасарадњаогледасеутомештоће
моимиубудућеблаговременообезбедити
најквалитетнијесортесеменскепшеницеи
сванеопходнаминералнађубрива,какоби,
навремеиуоптималнимусловима,могли
даобавесетвенерадовеиприхрањујупше
ницу,анамаобезбедесировинуврхунског
квалитета–кажедиректорЖивановић,на
глашавајући да сеECOCOMЖИТОПРО
МЕТ на томе неће зауставити, већ да ће,
узсвесрднуподршкувласникапредузећа,
господинаГоранаЖивковића,унапредити
производњу,узкоришћењеновихсазнања
итехнологијаиостваритијошбољусарад
њу,јошвећистепензаједничкихулагањаи
наступањанатржишту,сапроизвођачима
житарицаизовогделаСрбије.

ФИНАЛИЗАЦИЈОМДОЈОШ 
ПРОФИТАБИЛНИЈИХПОНУДА
Главнаделатностовефирмебилаје,од

старта, откуп и прерада житарица, одно
сномељавасвихврстабрашназаљудску
исхрану и брашна за исхрану стоке. Пр
вихгодинарасполагалосесамагацинским
просторомуДрагињуиКоцељеви,једним
млиномуДрагињуидругим,уКоцељеви,
наводеничникамен.Креталосусепомо
ћумотора,атеккаснијенаелектричнипо
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flourforhumanuseandflourforanimaluse.
Inthefirstyearstheyhadastoragespacein
Draginje and Koceljeva, a mill in Draginje
andanotheroneinKoceljevaonwatermill.
Itwasstartedbymotor,andonly lateron it
waselectricallydriven,viaitsowngenerator.
In1960stheybuiltthenewwarehouse,hori-
zontaldryers,theypurchasedmodernweighs.
ThenewrollmillwasconstructedinDragin-
jein1973,forserviceandcommercialmill-
ing.Thelargesiloanddryer,atthelatesttech-
nologicalsolutionsofthattime,werebuiltin
1985.Metalhoppersformaizestoragewere
builtin2000.

Andsoon,untiltherightanvironmentwas
made for good business dealing and achieve-
mentofscheduledtasks.

Auctionsalesandchangeofownerofma-
joritycapitalwasperformedinMarch2003.
The new owner, Goran Živković, entrepre-

гон,прекосопственоггенератора.Шезде
сетихгодинапрошлогвекаградесенови
магацини,хоризонталнесушаре,набавља
јумодернијеколскеваге.УДрагињујето
ком1973.изграђенновмлиннаваљке,за
ушурнуитрговачкумељаву.ИвеликиСи
лосиСушара,потаданајмодернијимтех
нолошким решењима, никли су 1985. го
дине. Метални кошеви за складиштење
кукурузаподигнутису2000.године.

Итакоредом,доксенијествориоправи
амбијентзадомаћинскопословањеиква
литетноостваривањепрограмиранихрад
нихобавеза.

Марта2003.годинеобављенајеаукциј
скапродајаипроменавласникавећинског
капитала.Новивласник,ГоранЖивковић,
предузетник из Шапца, дајући поверење
подмлађеномстручномтиму,поредпосто
јећихпослова,усмериојекомпанијуECO

Најсавременија технологија за мељаву пшенице



Новица Прстојевић

102

COMЖИТОПРОМЕТипремановимиза
зовнимпројектима.Тоједовелодонабавке
још савременије технологије, прошири
вање сарадње и на подручје Војводине и
подстаклоранијеиницијативеозаокружи
вању,односнофинализацијипроизводног
програма.

Кренулосесанамеромдавећпостојеће
брашно, интегрално брашно и пшенични
гриз,будепласиранусупермаркетеивеле
продају,штојезначилодасу,пореддота
дашњихврећаод50и25килограма,уведе
наиситнијапаковања,задневнуупотребу
ипожељамакупаца.

Међутим,основнипроблемуовомвиду
производњеуСрбији,паиуДрагињу,је
стечињеницада,већдеценијама,брашно
иосталињихови готовипроизводиимају
пласманповеоманискимценамауодносу
натрошковепроизводњеиценуоткупље
нихжитарица.

МенаџментфирмеECOCOMЖИТОП
КОМЕТзбогтога,интензивноистражује,
уз помоћ стручних консултаната, могућ
ности зафинализацију своје производње.
Премасвимоценама,затовећпостоједо
бриуслови, раднипросториискусника
дрови,млинскикапацитетзамељаву,скла
дишни капацитет за сировине и готове
производе.Узрелативномалаулагања,ов
дебимогаоускороотпочетиинекидруги
видпроизводње,ослоњеннасопственеси
ровинеиискуства,штобизнатноповећа
лорентабилност.

Усвемутомесвојурачуницуби,сигур
но,нашлиипословнипартнери,произво
ђачижитарица,којиупредузећуECOCOM
ЖИТОПРОМЕТ препознају поузданог
предводника на шире домаће и европско
тржиште,акористће,очигледно,сапону
домквалитетнијихијефтинијихартикала,
иматиипотрошачи.

Кругсетако,полакоалисигурно,затва
ра.НапомолујеновибрендизДрагиња.

neur from Šabac, giving trust to the young
team, in addition toother jobs,directed the
company ECOCOM ŽITOPROMET to-
wards new challenging projects. This led
to purchase purchase of even more modern 
technology,expansionofcooperation to the
regionofVojvodinaandboostedearlier ini-
tiativeaboutclosing,i.e.finalizationofpro-
grammerange.

Theystartedfromtheintentiontosellflour,
wholemealflourandwheat semolina tosu-
permarketandwholesale,whichmeansthat,
inadditiontopreviousbagsof50and25kilo
grammes,theyalsointroducedsmallerpack-
ages,fordailyuseandaccordingtocustom-
ers’wishes.

However,themainproblemwiththistype
of production in Serbia, includingDraginje,
isthefactthatflourandothersimilarfinished
products are sold at very low prices compared 
to production costs and the price of purchased 
wheat.

Due to this, management of the compa-
ny ECOCOM ŽITOPKOMET is intensive-
ly researching,with the help of expert con-
sultants, thepossibilityoffinalizing itsown
production.Accordingtoallestimates, there
arealreadygoodconditionsfor this,as they
havepremisesandexperiencedstaff,millsfor
grinding, storage for rawmaterials and fin-
ished products. With relatively low invest-
ments, they could start some other type of
productionsoon,whichreliesonitsownraw
materialsandexperience,whichwouldmean
morecosteffectiveproduction.

Inallthis,businesspartnersandwheatpro-
ducerswillprobablyfind theirown interest,
astheyrecognizeECOCOMŽITOPROMET
as reliable leader at wider local and Europe-
anmarket.Userswill alsohavebenefits for
themselves as they will obviously be supplied 
withhigherqualityandcheaperproducts.

The circle is slowly but surely closing.
NewbrandfromDraginjeisappearing.


