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САИК У ОСНИВАЊУ ПОЗИВА СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ИНВЕСТИТОРЕ, 
ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ - ПРИВРЕДНИКЕ И ПРЕДУЗЕТНИКЕ ДА СЕ ПРИЈАВЕ. 

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА ОДРЖАЋЕ СЕ ДО КРАЈА ГОДИНЕ. 

На�сигурни�а  �едниствена при�ика за дугорочни профит у Европи:
1. Инвестици�е у на�сигурни�у удружену производ�у (по�. производ�а – прерада, трговина храном  и оста�о) 
2. На природно на�бо�ем подруч�у у Европи - СРБИ#И 

У про�ектима ко�е представ�амо, преко задружних акционарских друштава кредитира се, односно, инвестира 
се у изград�у:
 1.   50.000.000  садница разног во&а на површини од 100.000 хектара, ко�е &е након прве две-три године 
    наредних 20-30 година доносити приходе од 3 до 4 ми�и�арде евра годиш�е,
 2.   300 стак�еника - п�астеника на више десетина �окаци�а у Срби�и
 3.   1.000 фарми ситне и крупне стоке, говеда, оваца, сви�а, коза...
 4.   1.000 фарми за узго� кокоши, &урака, фазана, гусака, но�ева ... 
 5.   150 фабрика за прераду меса, месних прера'евина, во&а, повр&а, за производ�у сточне хране,   
    природних сокова, *емова, конзервираног и сушеног во&а и повр&а...
 6.   250 производних погона - ма�их фабрика за производ�у разних амба�ажа, од папира, картона, дрвета, 
    п�астике, стак�а, г�ине и др. као и производ�у система за навод�ава�е и заштиту од удара града 
 7.   100 х�ад�ача за ск�адиште�е меса и месних прера'евина, во&а и повр&а у смрзнутом ста�у 
 8.   30   У+О   х�ад�ача за ск�адиште�е �абука, ду�а и другог во&а за вишемесечно чува�е у свежем ста�у
 9.   60 �огистичко-дистрибутивних центара, 
  10.   Аеродром - за брзи транспорт робе у свежем ста�у.
  11.   300 прода�них центара широм Срби�е за прода�у прехрамбених производа и др.
  12.   10 прода�них центара типа Метро у Руско� федераци�и, Бе�оруси�и и Казахстану

ПРЕДНОСТИ ПРО#ЕКТА  „УПОС+ИМО СРБИ#У ЗА#ЕДНО„

СТАРТНИ КАПИТА+ = 100.000.000 ЕУР                     
                                                      

ДОКАПИТА+ИЗАЦИ#А БАНКЕ = САИК БАНКА

ХИТНА КУПОВИНА КОМБИНАТА У СТЕЧА#У 

ФОНД ЗА СУКЦЕСИВНА У+АГАIА У НАРЕДНЕ 3 ГОДИНЕ СА КАПИТА+ОМ ОД 1.000.000.000 ЕУР

КУПОВИНА – ИЗГРАДIА ТРГОВИНСКОГ +АНЦА У СРБИ#И, РУСИ#И, БЕ+ОРУСИ#И КАЗАХСТАНУ  И ДР. 

ИНВЕСТИРАIЕ У САВРЕМЕНУ ПРОИЗВОДIУ СИРОВИНА И АУТОМАТИЗОВАН  ПРОЦЕС ПРЕРАДЕ 

ИЗГРАДIА ДИСТРИБУТИВНИХ ЦЕНТАРА (ЗА ДРУМСКИ, РЕЧНИ И ВАЗДУШНИ ТАНСПОРТ)

УС+ОВИ И КОРАЦИ ЗА РЕА+ИЗАЦИ#У ПРО#ЕКАТА

П+АНИРАНИ РЕЗУ+ТАТИ:

К�има + ква�итетно зем�иште  = висок ква�итет, укус и здрава храна
САИК гаранту�е савремену организаци�у, кориш&е�ем савремене техно�оги�е, високе приносе, ниске цене 
инпута, уз ста�ни надзор и едукаци�у производи&е се  ВРХУНСКИ КВА+ИТЕТ. Ови ус�ови гаранту�у сигурност и 
вишедецени�ски профит за све учеснике у САИК-у.



50 фабрика за прераду
воћа и поврћа територијално

распоређених према сировинама

1000 фарми ситне
и крупне стоке и 1000 фарми

за узгој живине

ПРЕРАДА - ПРОИЗВОДЊА
СТОЧНЕ ХРАНЕ 50 мањих фабрика за прераду меса

и месних прерађевина територијално 
распоређене према сировинама

ПРЕРАДА МЕСА
50 мањих фабрика

за производњу

СИРОВИНЕ ФАРМЕ

100 хладњача, сировина,
територијално распоређених

широм србије

СКЛАДИШТА - ХЛАДЊАЧЕ ПРЕРАДА ВОЋА И ПОВРЋА 10 продајних
центара сербо-рус, 
cash&carry у Русији 

и 300 продајних центара у
Србији и суседним земљама

ПРОДАЈНИ ЦЕНТРИ
СИРОВИНЕ - ПЛАНТАЖЕ

пољопривредна газдинства, 
произвођачи, предузетници,

задруге, удружења, предузећа . . .

Само продајом у споственим 
маркетима загарантован 

успех и велика добит

организована производња, прерада сировина у највећи могући степен и продаја производа
у сопственим трговинским мрежама у Србији и иностранству

ПРИКАЗ ФУНКЦИОНИСАЊА САИК КООПЕРАТИВЕ

организована производња, прерада сировина у највећи могући степен и продаја
пољопривредних производа у сопственим трговинским мрежама у Србији и иностранству

ПРИКАЗ ФУНКЦИОНИСАЊА САИК КООПЕРАТИВЕ

СКЛАДИШТЕСИРОВИНЕ 30 ФАБРИКА ЗА ПРЕРАДУ
ДРВНЕ СИРОВИНЕ за продају намештаја и осталих

производа од дрвета у
земљи и иностранству

сеча и извлачење стабала стругаре, сушаре
масивни намештај, столарију,

паркет подови за ентеријер и екстеријер

ПРОДАЈНИ ЦЕНТРИ

+50%
зараде

+100% зарада

+100% зарада

+100-300%
повећање
цене кроз
прераду

+100-200%
повећање
цене кроз
прераду

+50%
разлика

у цени
+30%

зарада

100-200%
повећање
цена кроз
прераду

за 100-200% повећање цене - зараде кроз прераду

+30%
зараде

+30%
зараде


