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Sporočilo za javnost 
                      26. januar 2012 

 
Za takojšnjo objavo 

 

 

Nove vezi regionalnega gospodarstva: SAMIT100 in FENIKS 

 
V četrtek, 26. januarja v Beogradu so predstavniki petih držav: Hrvaške, Srbije, Črne Gore, Makedonije in 

Slovenije ustanovili Upravni odbor SAMIT100. Dan pred tem, v sredo, 25. januarja, je bila uresničena tudi 

pobuda o ustanovitvi gradbenega konzorcija FENIKS, ki združuje več kot 40 podjetij. Ob tej priložnosti je 

gospodarstvenike sprejel predsednik Republike Srbije, Boris Tadić.   

 

Pobuda za ustanovitev gradbenega konzorcija FENIKS izvira iz prvega regionalnega vrha poslovnih 

voditeljev JV Evrope  „Samit100 biznis lidera jugoistočne Evrope: Dogovor za novo doba« v 

Arandjelovcu oktobra lani, kjer sta  mag. Iztok Seljak, predsednik poslovodnega odbora Hidrie in g. 

Branislav Grujić, predsednik holdinga PSP-Farman prevzela vlogo koordinatorja konzorcija. Konzorcij 

FENIKS vključuje udeležence iz več kot štiridesetih srbskih in slovenskih podjetij, s ciljem sodelovanja in 

skupnega delovanja predvsem na tretjih trgih: v Rusiji in na splošno v vzhodni in jugovzhodni Evropi ter 

Bližnjem vzhodu. 

 
S ciljem vzpostaviti močno kohezijsko silo gospodarskega povezovanja v prihodnosti in prispevati k 

političnim prizadevanjem za napredek odnosov in življenja v regiji, kot je bilo opredeljeno na prvem 

srečanju SAMIT100, so se voditelji dogovorili tudi o ustanovitvi upravnega odbora SAMIT100.  V 

ustanovnem upravnem odboru, ki se osredotoča na podporo projektom regijskega oziroma 

bilateralnega povezovanja - nekateri ga poimenujejo tudi 'Davos zahodnega Balkana', sodelujejo: 

Branko Radujko,  generalni direktor Telekoma Srbije,  Bojan Radun, izvršni direktor Nectar-Fructal in 

predsednik SAM (Srbska asociacija managera) ter  Maja Piščević, izvršna direktorica SAM iz Srbije, Ivan 

Ergović,  predsednik uprave Nexe Grupe in predsednik HUP (Hrvatske udruge poslodavaca), Davor 

Majetić, glavni direktor HUP ter Damir Kuštrak, podpredsednik Agrokorja iz Hrvaške, Zhivko Mukaetov, 

glavni izvršni direktor Alkaloida Skopje iz Makedonije, Duško Knežević predsednik Atlas grupe iz Črne 

Gore ter  Franjo Bobinac, predsednik uprave Gorenja, Iztok Seljak, predsednik poslovodnega odbora 

Hidrie in Sonja Šmuc, izvršna direktorica Združenja Manager iz Slovenije.  

 

Delegacijo gospodarstvenikov Slovenije in Srbije je ob tej priložnosti sprejel predsednik Republike Srbije 

Boris Tadić, ki je izrazil podporo regijskemu gospodarskemu povezovanju.  To je drugi obisk mednarodne 

skupine gospodarstvenikov po prvem srečanju SAMIT100. Novembra lani je dal pobudo in sprejel 

delegaciji srbskih in slovenskih gospodarstvenikov na Brdu pri Kranju predsednik Republike Slovenije dr. 

Danilo Türk. 

 

 

Dodatne informacije: 
Edita Krajnović, komunikacije  T: 040 488 040  E: komunikacije@zdruzenje-manager.si 

mailto:komunikacije@zdruzenje-manager.si

