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УВОД

▪ Модна кућа МОНА основана је 1989. године у  Београду.

▪ Производи мушку и женску одећу од коже и текстила, као и 
велики асортиман кожне галантерије

▪ Врхунски квалитет и дизајн имератив су ове куће, а 
преношење елемената националне културне баштине у 
савремен модерни израз једно је од најупечатљивијих 
обележја МОНЕ, који уву кућу чини једноставном



АПР

НАЗИВ:
мона д.о.о. Београд

АДРЕСА:
Цара Уроша 62-64; 

Београд

ДАТУМ 
ОСНИВАЊА:

24.01.1990

ПИБ:
100002178

МАТИЧНИ БРОЈ:
07489234

ПОСЛОВНИ 
НАЗИВ:

П-ће за производњу, 
унутрашњу и спољашњу 
трговину мона д.о.о  
Београд (Стари Град) 

ДЕЛАТНОСТ 
КОМПАНИЈЕ:
1512 Производња 

путних и ручних торби и 
сл. , сарачких производа 

и каишева

ПРАВНА ФОРМА:
Друштво са ограниченом 

одговорношћу

ЗАКОНСКИ 
ЗАСТУПНИЦИ:
Урош Момировић – 

Директор

ПРОФИТ (2018):
185.325.000

ПРИХОД (2018):
1.375.538.000

БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ 

(2018):
485



ПРОДАЈНА МЕСТА

▪ За време свог постојања МОНА је остварила значајан 
привредни раст и развој, и постала лидер у свету моде не 
само у Србији, већ и у целом региону Југоисточне Европе. 

▪ У оквиру своје малопродајне мреже МОНА пласира робу у 
преко 50 продајних објеката широм Србије, као и у 
Македонији, Републици Српској, Федерацији БиХ и Црној 
Гори.



ТАШНЕ

▪ Мона ташне, ручно израђене од најфиније италијанске коже, 
предтављају предмет жеље многих модерних дама и 
мушкараца.

▪  Годишње МОНА произведе око 70.000 женских и мушких 
кожних ташни.



ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА



ЦЕНЕ  ПРОИЗВОДА



Акције 



▪ Поред фабрике у улици Цара Уроша 62-64, од 19997. 
године”МОНА” има погон и у  Сопоту где се одвија највећи 
део производње. 

▪ Почев од 2005. године у склопу пословног система Моне 
налази се и хотел “Златибор Мона” на Златибору који је 
после детаљне конструкције и доградње категорисан са 4 
звездице и данас је препознатљив као хотел врхунске 
услуге.



Mona Properties d.o.o

▪ У 2018. години Друштво је донело одлуку о оснивању 
Друштва Mona Properties d.o.o чији  укупан уписани 
неновчани капитал износи 623.942 РСД је унет на следећи 
начин:

▪ 1. Право својине на 100% удела у п.д. Јавор МХМ д.о.о 
Кушићи, вредност 39.472 РСД  исказана у процени 
вредности капитала од 31.10.2018.

▪ 2. Право својине на 100% удела у п.д  Mona Plaza, вредност 
470.309 РСД исказана у процени вредности капитала од 
31.10.2018.









Мона - наградне игре


