
ЋУМУР И ЧИСТ БИОУГАЉ ИЗ ЧАЧКА ЗА ЦЕЛУ ЕВРОПУ 

Швајцарац и Чачанка у 
еколошком бизнису
Весна Баур са супругом Балцом успешно, читаву деценију, води породичну компанију „Басна“ за 
производњу угља из биомасе по највишим еколошким стандардима ЕУ. Биочар је на међународном 
панелу за климатске промене (IPCC) предложен као технологија коју треба подстицати у борби 
против глобалног загревања

Једна од особина која се одмах уочи 
код успешних у бизнису, без обзира на 
то да ли су мушкарци или жене, јесте ла-
коћа одговарања на питања. Од добрих 
менаџера, власника компанија, директо-
ра тешко да ће новинар чути неодређену 
реченицу. Када говоре о свом пословању, 
прецизни су, јасних ставова, не користе 
„униформне“ одговоре, немају потребу да 
нешто обавијају „обландом“. 

Што су успешнији – то су концизнији. 
Једна од таквих је Весна Баур, Чачанка 
која са супругом Балцом, Швајцарцем, већ 
10 година води компанију „Басна“. Поро-
дично предузеће назива које асоцира на 
детињство, а у ствари настало поигра-
вањем почетним словима имена супруж-
ника, бави се производњом угља из био-
масе, по највишим стандардима одрживе 
еколошке технологије.

У палети производа из погона у Ате-
ници налазе се дрвени угаљ за роштиљ - 
ћумур, за ресторане, породичне кухиње 

и биоугаљ веома чист, без недозвољених 
токсина, који се користи у пољопривре-
ди за оплемењивање земљишта, за сточну 
исхрану, у козметичкој, фармацеутској, 
штампарској и другим индустријама. 

Од 2010. године када су основали ком-
панију прошли су дуг пут истраживања и 
иновирања. Не без разлога, истичу да њи-

хови производи испуњавају строге крите-
ријуме Европске сертификације за био-
угаљ – EBC, и да је "Басна" чланица орга-
низација попут Немачке бизнис асоција-

ције за биоугаљ, Швајцарског пословног 
удружења за биоугаљ, Америчке међуна-
родне иницијативе за биоугаљ, Швајцар-
ско-српске привредне коморе...

Чак 95 одсто произведеног у пого-
ну у срцу Западне Србије пласирају на 
тржиште ЕУ тј. у Немачкој, Аустрији, 
Швајцарској, Холандији.

Весна Баур уз све обавезе у компа-
нији са 13 радника, међу којима су само 
три жене, на половини је мандата пред-
седнице чачанског Удружења пословних 

жена „Надежда Петровић“, активан је 
члан градског Ротари клуба, мама двоји-
це одраслих синова. 

Под сенком пандемије, на срећу лажне 
узбуне, једна од сарадница је имала тем-
пературу али је тест показао да није било 
ковида-19, обавили смо интервју за Еко-
нометар, на самом крају октобра. 

У област производње биоугља, делат-
ности у којој су жене малобројне, обрела 
се помало случајно, помало намерно. 

– Прво искуство са потенцијалом об-
новљивих извора енергије стекла сам уп-
рављајући производњом дрвених пелета 
за огрев, започиње причу Весна.

По образовању дипломирани еконо-
миста, шест година била је најодговор-
нија у фирми из области за коју се није 
школовала. 

– Морала сам много да учим, брзо и у 
ходу. Уз савладани стручни сегмент, би-
ло је неопходно да добијем поверење за-
послених, да моју позицију директора 
прихвати више од 30 мушкараца. У окол-
ностима где сте истовремено на челу муш-
ког колектива у руралној средини, обез-
беђујете пласман новог производа на тр-
жиште, схватите да не постоје савршеније 
околности да срушите своје несигурности 
и потврдите своје способности, описује 
пословно искуство пре оснивања "Басне". 

Када се тај пројекат развио у стабил-
но пословање, родила се идеја да покрене 
нешто ново. Оквирни нацрт био је да ће 
бити опет производња, у руралном под-
ручју и са примарним циљем да допри-
носи заштити животне средине. 

– Из тог изазова супруг и ја смо осно-
вали „Басну”. Он је швајцарске нацио-
налности али смо одабрали да Чачак бу-
де стална адреса. Тако је више од десет го-
дина. Повремено одлазимо у његов род-
ни град Цирих. Без обзира на велики број 
препрека, фрустрација са којима смо се 
суочавали у његовом навикавању на наше 
друштво, Србија је свестан одабир, његов 
дом, истиче госпођа Баур.

Компанију су градили користећи 
природне ресурсе у производном про-
цесу на еколошки прихватљив начин. 
Њихов дрвени ћумур настаје процесом 
екстремне пиролизе, односно када дола-
зи до карбонизације биомасе. Таква тех-
нологија омогућава да има „негативни“ 

карбонски отисак, односно да приликом 
производње не долази до загађења жи-
вотне средине.

– Наш финални производ биоугаљ 
(биочар) ослобођен је недозвољених то-
ксина. Тиме испуњава строге захтеве Ев-
ропске сертификације за биоугаљ (EBC) 

а који гарантује да је производ високог 
квалитета, према Уредби комисије (ЕУ) 

574/2011 и има широку дозвољену 
примену. Оно по чему се наш конц-
епт издваја од других јесте способ-
ност биочара да секвестрира угљен-
диоксид (CO2) из атмосфере и да га 
„заробљеног“ држи у својој карбон-
ској мрежи, више деценија. Из тог 
разлога, биочар се нашао на лис-
ти Међународног панела за климат-
ске промене (IPCC) као технологија 
коју треба подстицати у борби про-
тив глобалног загревања, објашњава 
наша саговорница.

Постављајући темеље производње, сва-
кодневни рад са запосленима који су из ру-
ралних предела, тешко запошљивих кате-
горија становништва – млади без искуства, 
жене у средовечној доби, стари, истовре-
мено на листи обавеза наше саговорнице 

Подршка синовима 

– Кривица је заједнички именитељ 
многих мајки. Биле запослене или не, 
често се осећају као да никада не могу 
учинити довољно, или никада довољно 
добро за своју децу. Моји синови су ве-
лики, одрасли и када их погледам не по-
стављам себи питање да ли сам успела 
да ускладим све животне улоге, јер знам 
да смо расли и сазревали заједно, нагла-
шава Весна Баур. 

Старији син је део тима “Басне” те 
се надају да ће бити пословни наслед-
ник. Млађи син је изабрао подручје 
рада у областима кинематографије и 
фотографије. 

– Обојици у потпуности пружам ос-
лонац, љубав и поверење. Желим да им 
будем добар модел како се треба пона-
шати кроз животне успоне и падове. Да 
страх никада није опција, било којим пу-
тем да крену, каже Весна.

Очување природе је приоритет

На питање како да у Србији проме-
нимо однос према очувању животне 
средине, Весна Баур даје најкориснији 
одговор: 

– Веома је важно да се изгради свест 
о неопходности чувања животне сре-
дине, кроз већу информисаност о алар-
мантном еколошком стању. Уз то, треба 
усвојити и посебне, стимулативне мере 
за индустрију која чува околину. То би 
значајно унапредило однос према жи-
вотној средини.

Весна Баур са супругом Балцом

Биочар испуњава захтеве ЕУ сертификације за биоугаљ да је производ високог квалитета, Уредба ЕУ 574/2011
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Вишенаменска употреба - за поврће, воће, цвеће и животиње

Чак 95 одсто производње иде у Немачку, 
Аустрију, Швајцарску, Холандију...

Ф
от

о:
 Л

ич
на

 а
рх

ив
а

Весна Баур

 30 31Репортажа Репортажа


