
 

 

1. MEĐUŽUPANISJKI SAJAM VJEŽBENIČKIH TVRTKI  

SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA KUTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUTINA, 21. SIJEČNJA 2015. 



Dvadeset i provg siječnja 2015. godine, Srednja škola Tina Ujevića u Kutini bila je 

organizator još jednog sajma za vježbeničke tvrtke. Sajam je otvorio ravnatelj škole, profesor 

Jakov Novokmet koji je u svom govoru predstavio školu te ukazao na važnost ekonomista za 

našu budućnost. Svečanom otvaranju prisustvovali su i zamjenik gradonačelnika grada 

Kutine, Damir Petravić te viši savjetnik za osnovno i srednješkolsko obrazovanje Sisačko-

moslavačke županije, Darjan Vlahov. Kako bi sve prošlo u najboljem redu, pobrinuo se 

koordinator sajma, profesor Tomislav Spahić. Budući da je sajam trajao tek dva sata, 

impresivan je podatak da je u tom roku provedeno čak 418 transakcija. Tvrtka Monte-caffe 

d.o.o. iz Ivanić-Grada odnijela je pobjedu s najviše transakcija. Evo kako je to izgledalo na 

sajmu te koje su sve tvrtke sudjelovale:  

Tvrtka Monte-caffe d.o.o. iz SŠ Ivan Švear Ivanić Grad  ovogodišnji je pobjednik iako se ove 

godine po prvi put predstavila na sajmu vježbeničkih tvrtki. Djelatnost tvrtke je prodaja kave i 

aparata za kavu, a voditeljica tvrtke je dipl. oec, Nikolina Dragićević.  

 

 

 

 

 



Iz SŠ Ivan Švear Ivanić Grad predstavila se i tvrtka SANTEX d.o.o. koja se bavi prodajom 

sanitarne opreme i papirnate konfekcije, a voditeljica je dipl. oec Sanja Verić. Iako im je ovo 

bilo prvo natjecanje, osvojili su treće mjesto. 

 

 

 

 

 

 

 



Tvrtka TIN TOURS d.o.o. je turistička agencija koja se bavi prodajom i proizvodnjom. To je 

vježbenička tvrtka SŠ Tina Ujevića, Kutina, a voditeljica je Ljiljana Pranjić.  

 

 

 

Drugoplasirani ove godine bili su učenici tvrtke Taps travel d.o.o. voditelja Tomislava 

Spahića. Taps travel je kao što ime sugerira turistička agencija koja se bavi proizvodnjom i 

prodajom suvenira. 

 



Medotino d.o.o. se bavi proizvodnjom i prodajom meda i proizvoda od meda. Dolaze iz SŠ 

Tina Ujevića, Kutina, a voditeljica je Helena Ljevar. 

 

 

 

TIN-PAKS d.o.o. se bavi proizvodnjom i prodajom plastične, staklene i kartonske ambalaže. 

Također dolaze iz SŠ Tina Ujevića, Kutina, a voditeljica im je također Helena Ljevar. 

 

 

 



Eko-vita d.o.o. bavi se proizvodnjom i prodajom prirodnih i voćnih pripravaka. Voditelj je 

Tomislav Spahić, a dolaze iz SŠ Tina Ujevića, Kutina.  

 

 

 



Iz SŠ Tina Ujevića dolazi i tvrtka Zlatni klas koja se bavi proizvodnjom i prodajom pekarskih 

proizvoda i kolača na veliko. Voditeljica je Ines Svetličić-Marinović. 

 

 

 



Tvrtka Leptirić d.o.o. dolazi iz SŠ Tina Ujevića, Kutina, a bavi se proizvodnjom i prodajom 

prigodnih poklona na veliko. Prošle godine sudjelovala je na sajmu u Bjelovaru gdje je 

osvojila 4. mjesto, a tvrtku vodi Ines Svetličić-Marinović. 

 



Jedna od najuspješnijih vježbeničkih tvrtki na sajmu je Kutivo d.o.o. SŠ Tina Ujevića, Kutina. 

Bave se proizvodnjom i prodajom voća i voćnih prerađevina. Triput su uspješno sudjelovali 

na sajmu VT u Bjelovaru, a u svom debitanskom nastupu su i pobijedili. Sudjelovali su na 

Danima kruha. Voditelj tvrtke je Miran Novokmet. 

 



Tvrtka Slatka čarolija d.o.o. bavi se proizvodnjom i prodajom slastica i pekarskih proizvoda. 

Voditelj je Darijan Kovaček, a dolaze iz SŠ Tina Ujevića, Kutina. 

 

 

Još jedna tvrtka koja se bavi proizvodnjom i prodajom slastica i napitaka je tvrtka Drot krafne 

iz Velike Gorice čiji je voditelj Ivan Mohar. 

 

 

 



Iz Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar dolazi VT Korona d.o.o. koja prodaje satove, 

naočale i slično. Voditeljica tvrtke je Gordana Šostarec. 

 

 

Iz iste škole dolazi i tvrtka Flora d.o.o. čija je djelatnost biljna drogerija, a voditeljica je 

Biljana Ilkoski.  

 



Prošlogodišnji pobjednici sajma, koji ove godine nisu uspjeli ponoviti prošlogodišnji uspjeh,  

također dolaze iz Ekonomske i birotehničke škole u Bjelovaru. To je tvrtka DOMINO d.o.o. 

koja se bavi prodajom čokolade i keksa, a voditeljica je Biljana Ilkoski.  

 

 



Cromed d.o.o. bavi se proizvodnjom i prodajom meda i ostalih pčelinjih proizvoda. Prošle 

godine sudjelovali su na sajmu u Bjelovaru, a ove godine zasluženo su odnijeli pobjedu u 

kategoriji za najljepši štand. Dolaze iz Ekonomske i turističke škole Daruvar, a voditeljica im 

je Mirjana Bernat-Ružićka. 

 

 

VT BONSAI d.o.o. bavi se prodajom cvijeća i sadnica na veliko. Dolaze iz Ekonomske i 

birotehničke škole Bjelovar, a voditelj im je Saša Aušperger. 

 

 



Tvrtka BIO-ARO d.o.o. dolazi iz Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar, a bavi se 

trgovinom na veliko voćem i voćnim prerađevinama. Voditeljica je mag.oec. Etelka Testijan-

Nemet. 

 

 



VT MODEL d.o.o. bavi se prodajom obuće i odjeće na veliko i malo. Voditelj je Saša 

Aušperger, a dolaze iz Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar. 

 

 

SŠ Novska predstavila se na sajmu tvrtkom KAHOY d.o.o. čija je djelatnost trgovina na 

veliko uredskim namještajem, a voditeljica je mag.oec. Marijana Frkat Adžijević. 

 



DePromo d.o.o. bavi se veleprodajom namještaja i promotivnog asortimana. Dolaze iz 

Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar, a voditeljica je Sanja Papić 

 

 

Pineapple je vježbenička tvrtka SŠ Novska, a bave se trgovinom na veliko uredskim 

strojevima i opremom. Voditeljica je mag.oec. Helena Vori. 

 

 



VT Unske niti d.o.o. bavi se trgovinom na veliko tekstilima. Dolaze iz SŠ Ivana Trnskoga, 

Hrvatska Kostajnica i posebno su ponosni činjenicom što je njihova škola eko škola. 

Voditeljica im je Olga Mijočević. 

 

 



Mellifera d.o.o. dolazi iz Komercijalne i trgovačke škole Bjelovar, a djelatnost im je trgovina 

na veliko i malo prehrambenim proizvodima. Voditeljica je mag.oec.Sonja Đuračić. 

 

 

Trgovinom sira i mlječnih proizvoda bavi se tvrtka Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar, 

TSB d.o.o. čija je voditeljica Viviana Vuković. 

 



Tvrtka STIL d.o.o. bavi se prodajom luksuzne odjeće, voditeljica je Suzana Stanković, a 

dolaze iz SŠ Glina. 

 

 

Također, iz SŠ Glina dolazi i tvrtka CANDY LAND d.o.o. koja se bavi prodajom slatkiša, a 

čija je voditeljica također Suzana Stanković. 

 



Prodajom i proizvodnjom žitarica i brašna bavi se tvrtka Mlino mix iz Komercijalne i 

trgovačke škole Bjelovar čija je voditeljica Etelka Testijan-Nemet. 

 

Iz iste škole dolazi i tvrtka Natura d.o.o. koja se bavi prodajom zdrave, a voditeljica je 

Viviana Vuković.  

 



Trn d.o.o. bavi se trgovinom namještaja, a dolazi iz SŠ Ivana Trnskog, Hrvatska Kostajnica. 

Voditelj im je Ivan Čubaković.  

 

 

Sajam vježbeničkih tvrtki odlična je prilika da mladi ekonomisti primjene znanja koja su 

stekli i u praksi. Činjenicu da su ovaj sajam shvatili vrlo ozbiljno pokazuje i količina 

transakcija koju je ''banka'' morala vrlo brzo obrađivati.  

 

Ako je suditi prema ovom sajmu, mladi ekonomisti su svijetla budućnost naše države.  

Tekst: Dora Slivar 

Fotografije: Dunja Pelin 




