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БИЗНИС лИдер
Мирослав Брковић, власник Брковић групе из крагујевца 

прича о компанији Брковић група уте-
мељена је у животним вредностима и 
вери власника Мирослава Брковића a 

њен почетак сеже у време док је припремао 
пријемни испит, али не губи од аутентичности 
ни ако се почне од времена када је завршио 
економски факултет. Тада је направио план 
да прво посети породицу у крагујевцу, а онда 
отпутује у Француску, где ће да живи и ради. 
али, пошто у животу „обично не буде баш 
онако како смо планирали, већ много боље“, 
у крагујевцу је упознао будућу супругу и са 
њом започео заједнички живот у малој, ос-
кудно опремљеној соби, без купатила, али 
му је све то, ипак, деловало привлачније од 
париза. у крагујевцу је узалуд покушавао да 
нађе посао у струци, па је одлучио да покрене 
приватни бизнис. имао је веру, оптимизам и 
мотив, недостајао му је „само“ новац да би 
одлуку спровео у дело, а пошто није имао од 
кога да позајми, отишао је до редакције локал-
них новина и дао оглас: „Тражим позајмицу 
од седам хиљада марака, враћам за шест 
месеци са каматом.“ после пет дана јавио се 
само један човек из крагујевца и позвао га 
да дође код њега. 

„имао сам 24 године и ничим нисам ода-
вао утисак озбиљне особе, а он је био мајор у 
војсци и одмах је почео да ме испитује шта ће 
ми новац. рекао сам да морам нешто да ра-
дим и да ми је новац потребан за покретање 
посла. питао ме je чиме гарантујем да ћу да 
му вратим позајмицу. ничим не гарантујем, 
рекао сам, јер немам ништа. ̀ Добро`, рекао је, 
налио себи и мени по чашицу ракије од дуње 
и заповедио да је испијем наискап, што сам и 
учинио, не би ли поправио утисак о себи. како 
никад пре тога нисам окусио ракију, чинило 
ми се да ми од дуњеваче гори читава утроба. 
Тада је рекао жени да донесе новац. она је 
пребледела, питала га да ли је полудео кад 
намерава да непознатом човеку да толики 
новац, али га је на крају послушала и донела 
новац. када сам изашао из зграде са новцем 
у џепу, нисам могао да верујем шта ми се уп-
раво догодило. Толико сам био збуњен да на 
тренутак нисам знао у ком правцу да кренем 
кући“, присећа се Брковић. 

Где сте уложили новац, и да ли сте успели 
да вратите дуг на време? 

изнајмио сам локал за продавницу коло-
нијалне робе, купио опрему и половну „заста-
ву 101“. Данас слушам људе који причају да 

би покренули приватни бизнис, али не могу 
јер им треба добар ауто, 30.000 евра и стан, 
а ја им кажем – зашто би неко ко све то има 
кренуо у приватни бизнис? ја сам из нужде, 
без новца, знања и искуства 28. априла 1990. 
постао приватни предузетник са једном ма-
лом продавницом. посао је ишао врло добро, 
био сам пожртвован, устајао у четири ујутру, 
отварао радњу у пет, а затварао је у 11 увече. 
Месецима, након посла само бих се стропош-
тао у кревет и заспао у оделу, да бих опет пре 
зоре кренуо на посао. промет је био одличан, 
од седам сати био је огроман ред испред про-
давнице, јер је у њој све било за динар-два 
јефтиније него код других, у складу с моја два 
главна принципа - да нижим ценама приву-
чем муштерије и да имам све што траже. ако 
нешто што купац тражи нема, радница би то 
записала и истог дана или сутрадан бих то на-

бавио. позајмицу сам вратио за шест месеци, 
како сам и обећао, а потом отворио другу, па 
трећу радњу и самопослугу. зарада је била 
одлична до 1993, када је наступио хаос, да би 
поново, са деда аврамовим динаром дошло 
до стабилности. али, ускоро стежу санкције и 
мале продавнице више нису доносиле значај-
ну зараду па сам почео да увозим и продајем 
хемију за домаћинство. То ме је навело да 
1995. покренем сопствену производњу де-
терџента за веш „авакс“, који се продавао по 
целој србији и црној гори. То ми је три године 
био главни посао. пошто је производња зави-
сила од 14 увозних компоненти, а санкције све 
више стезале, морао сам да продам машине 
и размишљам о новом послу. 

да ли је то био посао са некретнинама, по 
коме је ваша фирма најпознатија? 

Да, у фебруару 1998. отворио сам аген-
цију за посредовање у промету некретнина, 
опет без искуства и знања у послу у који ула-
зим. у крагујевцу је тада било више агенција 
са по 10 година искуства, тако да је конкурен-
ција била јака, али је мој оптимизам заснован 
на вери и пожртвованом раду био још јачи и 
убрзо сам направио такав продор да је моја 
агенција избила на прво место. Две године 
касније стекли су се услови да кренем у нови 
посао, градњу станова за тржиште. До данас 
сам као инвеститор изградио 33 зграде. До 
пре две године, градио сам само у крагујевцу, 
а онда сам почео изградњу апарт хотела са 
пет звездица на златибору, који ће бити за-
вршен до нове године и биће један од најле-
пших хотела на том подручју, са базеном, спа 
центром, играоницама, конгресним салама и 
осталим садржајима који ће власници апарт-
мана моћи да користе преко наше рецепције. 
интересовање је велико, већ смо продали 85 
одсто апартмана. све у свему, у каријери 
сам продао више од 3.000 некретнина, што 
је за појединца можда непревазиђен рекорд 
у србији. 

Из вашег искуства, да ли су за успех 
кључне околности или мотивација? 

неповољне околности могу бити препре-
ка, али и шанса да човек промени живот. 
Читав мој живот и посао били су прилагођа-
вање условима у којима живим и земљи у 
којој послујем. запамтио сам оно што нам је 
професор на факултету говорио о теоријама 
цена: у ценама, животу и послу постоје успо-
ни и падови; када сте на дну, треба да будете 
најрасположенији, јер даљи пад је немогућ, 
преостаје вам само да идете навише. када 
сте на врху, треба бити јако опрезан, јер са 
врха се креће наниже. ако некоме ко је на 
дну кажете да је то можда најбоље што му 
се догодило, он би вероватно рекао да то не 
важи за њега, али ја мислим да то важи за 
све људе. јер, постоји нека снага у човеку 
коју он налази само у најтежим тренуцима 
– то је доказано много пута и доказали су 
то многи. Ми имамо у себи снагу коју не по-
знајемо, она се активира само ако имамо, не 
мали него баш огроман проблем, и зато човек 
у таквој ситуацији не треба да поклекне, него 
мора свој крст да понесе и изнесе до краја. 
и дете пада кад учи да хода, а да га ми не 
подигнемо никада не би проходало. Човек 
кад падне не сме да губи оптимизам, мора 
да устане, сам или уз нечију помоћ. пад није 
пораз. пораз је ако не устанете кад паднете. 
зато мислим да је важно на сваких 10 година 
прослављати јубилеје и видети где сте били 
и где сте данас, који су људи пре 10 година 
били у вашој близини, а који су сада. свако 
за себе може рећи где је био пре 10 година, а 
где ће бити за 10 година само Бог зна. Међу-

тим, оно што радимо данас наговештава где 
ћемо бити сутра - какво семе сејеш, такве ћеш 
плодове жњети. има у Библији прича о сејачу 
и семену - не падне свако семе на плодно тло, 
али наше је да сејемо добро семе ако хоћемо 
да жањемо, и да куцамо ако хоћемо да нам 
се отвори. 

Многи тврде да је у Србији, за успех, 
неопходно покуцати на врата политичара. 
Какво је ваше искуство у том смислу? 

нисам био у политици, нити члан неке 
партије или лобија, али увек сам поштовао 
власт, јер сматрам да је она глас народа. ако 
нам се не свиђа нека власт, морамо је пошто-
вати, а своје мишљење можемо да изразимо 
на изборима. не привлачи ме политика. во-
лим посао који радим и који ћу радити, волим 
некретнине и градњу јер је то облик стварања. 
зграде које градим од таквих су материјала 
да ће трајати стотинама година, на свакој сам 
поставио плочу на којој пише ко је пројектант 
и инвеститор, тако да ће моје име стајати на 
зградама и онда када више на овом свету 
не будемо живи ни ја, ни моја деца, унуци и 
праунуци. Да не волим овај посао не бих га 
радио, јер је веома напоран - треба обезбе-
дити парцелу, договорити се са власницима, 
обезбедити дозволе, што је у овој земљи не-
описиво тешко, проћи голготу са извођачима 
грађевинских радова и најзад све станове 
укњижити и продати. али осећај да неко ради 
и ствара, да се неко рађа и живи у становима 
које смо саградили, пружа велику радост, а 
тешкоћама у послу дајe лепоту и смисао. Да 
би човек био успешан у бизнису, мора да види 
смисао свог посла. 

да ли је новац заиста много важан и да 
ли га је, као што већина тврди, тешко 
зарадити? 

Људи праве новац и од људи га може-
мо зарадити ако смо спремни да служимо 
њиховим истинским потребама. не треба 
да објашњавам хришћанима познате речи: 
„који хоће да буде већи међу вама, да вам 
служи.“ навешћу свима близак, сликовит 
пример - када смо у ресторану и када нас 
конобар усрдно служи, осећамо неодољиву 
жељу да га наградимо бакшишом. он ће при-
мити своју плату на крају месеца, али плату 
за љубазност и лични ангажман прима сва-
ки дан. нељубазном конобару, који отаљава 
посао не дајем награду, јер је новац важан 
и не смемо га расипати. колико је важан, 
сазнамо тек када га немамо. зато је мој са-
вет свима који раде са људима, да са њима 
поступају суптилно, љубазно и да увек имају 
у виду њихове потребе. новац је свуда око 
нас, треба га трудом и радом узимати, али не 
треба га похлепно грабити или отимати, јер 
то неминовно води у пропаст. нарочито кад 
човек пожели да постане не само пребогат, 
већ и свемоћан, да влада људима, уместо да 
им служи. ако стиснемо шаку да не бисмо 
део новца који имамо дали онима којима је 
потребан или инвестирали у непролазне вред-
ности које далеко превазилазе наше личне 
тренутне интересе, у тако стиснуту шаку не 
може ништа ни ући. руке које од срца не дају, 
не могу истински ни да примају, ма колико 
се површном, кратковидом или уплашеном 
погледу наметала другачија, лажна слика. 

СветлаНа велИМИровИћ

за Три Деценије оД јеДне проДавнице До респекТаБилне коМпаније 

вера, оптимизам и  
пожртвованост - темељ успеха

Није све у послу 
свој животни пут Мирослав Брковић је од почетка 90-

их година везао за спц, помажући и активно учествујући 
у животу цркве. од свих признања, а било их је много, 
најдрагоценији му је орден светог саве другог степена, 
који је 2008. потписао блаженопочивши патријарх павле. 
непосредни повод било је ктиторство манастира липар, 
на двадесетак километара од крагујевца. Манастир је 
Брковић градио од 2004. до 2007. на месту за које каже да 
је „парче неба на земљи, део раја у свету“. 

установио је књижевну награду „војислав Брковић“ у 
част прерано преминулог песника чије име носи. ова награда, која обухвата и новчани део, 
додељује се сваке године за књижевно дело које за тему има страдање српског народа ма 
где се он налазио, а у знак сећања на жртве злочина 28. јула 1944, када су сс трупе, без 
иједног метка, на најсвирепији начин убиле 640 жена и деце у селу велика крај андријевице, 
одакле потиче породица Мирослава Брковића. пре неколико година спц је канонизовала 
величке мученике и на месту њиховог страдања подигнута је црква посвећена светима 
кирику и јулити. око цркве се сваке године 28. јула организује свенародни сабор, који 
окупља по неколико хиљада људи са свих страна, а у славу величких мученика. Мирослав 
Брковић је члан удружења књижевника србије. у срећном је браку са супругом сандром. 
отац је шесторо деце. 

До сада сам изградио 33 зграде, продао више од 3.000 некретнина, а Апарт хотел, који градимо, биће 
један од најлепших на Златибору и већ смо продали 85 одсто апартмана: Мирослав Брковић, власник 
и оснивач компаније


