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"Убеђен сам 100 одсто - бум за српску економију" 
Извор: Б92 
 
Београд -- Извршни директор Железаре Смедерево Петер Камараш каже за Б92 да је убеђен да 
кинеска компанија Хестил има сјајне планове за смедеревску челичану.  

 

Синдикалци поручују да коначно верују у 
сигурну будућност. Економисти оцењују да је 
потпуно реално да ће ЕУ и даље пратити 
дешавања у тој компанији. 
Кажу да им није Кинеза, преостали би им 
јапански харакири. У смедеревској железари убеђени да новим уговором мењају све. Извршни 
директор челичане Петер Камараш поручује да не постоји ниједан разлог за страх.  
“Без кинеског Хестила Железара би преживела, али питање је у ком облику, са колико људи и 
колико дуго”, каже Камараш.  
“Сутрашње потписивање бих назвао прославом потпуне победе. Можда нисте имали прилику 
да разговарате са новим власницима, и не говоре много, али ја сам 100 одсто убеђен да имају 
сјајне планове за Железару. Знам детаље али није тренутак да се о њима сада прича, биће то 
прави бум за српску економију”, истиче он.  
Добро позната чињеница је да се у смедеревску Железару најмање две деценије није улагано 
како треба. Радници сада верују у поруку да ће сви они задржати посао.  
“Сутрашњи дан је један од најзначајних дана у новијој историји Железаре. После неколико 
година неизвесности и страхова шта ће сутра бити са фабриком и свима нама, коначно 
добијамо послодавца који је спреман да улаже и са њим улазимо у ново сутра и сигурнију 
будућност”, верују синдикалци Железаре.  
По обавезујућем уговору Хестил ће купити свих 98 имовинских целина Железаре и то по цени 
од 46 милиона евра. Челик није тако тражен као некад. Стручњаци процењују да је за кинеског 
гиганта то још само једна карта за улазак на европско тржиште, која не значи никакав продор. 
Европа ће и убудуће пажљиво пратити дешавања у смедеревској железари.  
“Према ЕУ то неће наступати као кинеска фирма већ као српска. Могуће је да ЕУ од сад па до 
тренутка нашег уласка тамо поставља низ питања везано за директне или индеректне садашње 
или бивше субвенције тој фирми”, сматра председник Европског покрета Србија Михајло 
Црнобрња.  
Смедеревска железара је по оценама стручњака већ крајем осамдесетих постала проблем. 
После стечаја и приватизације прешла је руке Американаца, да би је ни деценију касније 
држава откупила. Кинеска фирма ће за нека два месеца, после тзв. прелазног периода, у 
потпуности преузети смедеревску челичану.  
Речено је ће да Хестил инвестирати најмање 300 милиона евра. Та компанија годишње прави 
до 50 милиона тона челика и приходује 43 милијарде долара. Да ли податак да је 2014.-те 
имала 2 и по пута већу производњу од некадашњег америчког власника смедеревске челичане, 
треба нешто да нам сугерише? 
 

 
 

1913. основан је САРТИД 
2003. мења име у Ју-ес Стил Србија 
2012. Србија поново постаје власник Железаре 
2016. Хестил купује средства Железаре 
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Нови живот Железаре, сигурна будућност за раднике 
Извор: РТС 
 

Смедеревска железара добија новог власника. Директор "Железаре Смедерево" Бојан Бојковић 
каже за РТС да од сутра радници више немају недоумицу за будућност. 
Бојан Бојковић рекао је гостујући у Дневнику РТС-а да кинеска компанија "Хестил" не постаје 
власник Железаре сутра, већ да се потписује уговор о куповини средстава Железаре, а нови 
власник ће након прелазног периода од око два месеца потпуно преузети компанију. 
Савић: Продаја Железаре добра вест 

Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић каже да је продаја Железаре 
добра вест, с обзиром на постојеће економске тешкоће. 
"Ако знамо да у овом тешком времену светске економске кризе, пада цене челика, смањивања 
производње, губљења радних места чак и у Кини, неко хоће да купи српску Железару која није 
у неком нарочито сјајном стању онда то заиста може бити добра вест за грађане Србије", каже 
Савић. 
Истиче да је посебно добра вест то што кинеска страна најављује да ће инвестирати додатних 
300 милиона евра. 
"Оно што је најбитниније је да је уговор обавезујући и да је ово кулминација свега што смо у 
прошлости радили за Железару Смедерево". 
Бојковић истиче да је сутра велики дан за раднике Железаре, јер могу да очекују да ће 
задржати посао. 
"Од сутра радници више немају недоумицу за будућност", рекао је директор "Железаре 
Смедерево". 
Инвестиција "Хестила" у Железару ће бити најмање 300 милиона евра, а Бојковић очекује да 
буде и више од тога, јер је то компанија која у својим средствима има око 54 милијарде долара 
са прометом од 43 милијарде долара. 
"Ту ће бити такође и представници кинеских финансијских институција, од којих само једна 
банка... има средства од 20.830 милијарди долара", напомиње директор Железаре. 
Очекује да овај уговор покрене велики део привреде, јер, како указује, смедеревска железара 
поред својих радника "вуче са собом" и око 12,13 хиљада запослених као подизвођача, купаца и 
других. 
Што се тиче будућег обима производње, директор Железаре каже да годишња производња 
зависи од стања на тржишту, али наводи да су нови власници предвидели око 800 милиона 
евра додатног извоза Србије, углавном у земље ЕУ.  
Потврдио је речи шефа мисије ЕУ у Србији Мајкла Давенпорта да продајом Железаре не 
престаје праћење онога шта се дешава у тој компанији од стране Уније. 
"ЕУ не жели да види даље субвенције у Железари Смедерево, што апсолутно неће ни видети, а 
није ни видела почев од 1. фебруара прошле године", подсећа Бојковић. 
У медијима је било полуинформација и дезинформација око продаје Железаре, каже Бојковић 
и апелује на све заинтересоване стране да се обрате пи-ар служби Министарства привреде, које 
је у сталном контакту са Европском комисијом. 
Бојковић је, с обзиром на стање на тржишту, задовољан досадашњим радом Железаре под 
управом ХПК инжењеринга, који је испунио уговорне обавезе, а било је и великих уштеда. 
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Даље пословање те фирме у Србији зависи од преговора са новим власником Железаре, каже 
Бојковић.  
Директор смедеревске железаре каже да сутра јесте "дан за ватромет" и да га "ми очекујемо" јер 
се потписују обавезујући уговори, а "Хестил" улази у Железару која почиње нови, како се нада, 
вишедеценијски живот. 
 

 

 

 
 

Добре оцене за раст инфлације 
Аутор: А. Милошевић 
 
Београд - Србија је земља са најнижим растом БДП-а, највишом незапосленошћу и највишом 
инфлацијом у окружењу, показују најновији подаци Међународног монетарног фонда. 
Пројекције за ову и следећу годину приказују слично стање, с тим што се по питању БДП-а 
очекује приближавање регионалном просеку раста током 2017. године. Треба додати и да то 
што Србија има највишу инфлацију у овом конкретном случају не треба посматрати као 
негативну околност, будући да је та инфлација само 1,7 одсто, док поједине земље региона 
морају да се боре са дефлацијом - то јест са падом цена, који лоше утиче на економску 
активност. 
Србија најгоре стоји по питању незапослености. Како се наводи у ММФ-овом Светском 
економском прегледу, објављеном ове недеље, незапосленост је у Србији тренутно 18,5 
процената, а у овој и следећој години се очекује њен раст на 18,9 одсто 2017. То је последица 
очекивања ММФ-а да ће Србија после избора почети да спроводи договорену рационализацију 
у јавном сектору, са чиме се до сада каснило. ММФ очито не сматра да ће приватни сектор бити 
у стању да апсорбује раст броја људи без посла, што је довело до њихове пројекције раста 
незапослености у овој и наредној години. 
Србија је једина земља нашег региона у којој се очекује да незапосленост расте у ове две године 
и једина са двоцифреном стопом незапослености (18,5 одсто). Једина земља окружења, која 
нам је по тој неславној статистици близу је Хрватска, у којој је стопа незапослености 16,9 одсто, 
док се у осталим земљама креће од седам до девет одсто. 
Што се тиче привредног раста, ММФ наводи да је у 2015. српски БДП порастао 0,7 одсто, док за 
ову годину предвиђају 1,8, а за наредну 2,3 одсто. Фонд очекује да до 2021. године стигнемо до 
раста од четири одсто, што би нас довело у ситуацију у којој је Црна Гора данас. Србија је у 
2014. претрпела велике поплаве, које су се свакако одразиле и на БДП у 2015, али остаје 
податак да је земља која је после Србије имала најнижи привредни раст у региону, а то је 
Хрватска,имала више него дупло већи раст од Србије - 1,6 одсто. Остале земље окружења су 
забележиле раст БДП-а од три до четири одсто. 
Ниска инфлација је карактеристика целог региона па ни Србија тога није поштеђена. НБС није 
успела да оствари циљ по којем је минимална инфлација у 2015. требало да буде 2,5 одсто, али 
је мало оних који јој на томе озбиљније замерају. Гувернер Јоргованка Табаковић је одбила 
позиве појединих страна, укључујући и ММФ, да дозволи јаче клизање курса како би подстакла 
инфлацију, већ је слаб раст цена и релативно стабилан курс искористила за обарање 
референтне каматне стопе, што је довело до значајног појефтињења кредита. 
Србија је успела да избегне дефлацију, по чему је усамљена у региону, јер су Румунија, 
Мађарска, Бугарска и Хрватска сада принуђене да се боре са падом цена.  
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Отварање нових радних места од прворазредног значаја 
Аутор:Д. Ристић 
 
У Радној зони “Север 4”, која важи за најзначајнији инвестициони подухват у 2016. години у 
Новом Саду, јер подразумева комплетно опремање око 190.000 квадратних метара на потезу од 
залеђа Рафинерије ''Нови Сад'' до аутопута Београд–Суботица, у току је инфраструктурно 
опремање. Завршена је изградња ретензије и насипање терена на парцели од осам хектара, 
предвиђеној за изградњу привредног објекта за компанију ''Лир'' („Lear“), док је у току ископ 
хумуса, планирање подтла и израда насипа од песка на другој парцели од шест хектара, као и 
израда насипа од песка за саобаћајницу 1 и 2 и привремену аутобуску окретницу у том делу 
''Севера 4''.  
Како је предвиђено, у првој фази радова опремају се две грађевинске парцеле од осам хектара, 
намењених компанији „Лир“, и шест хектара за потенцијалне инвеститоре, а у склопу тога је и 
изградња производне хале од 30.000 квадратних метара на парцели од осам хектара. 
- Изградња Радне зоне ''Север 4'' је најважнија капитална инвестиција Града Новог Сада, јер за 
нас је од прворазредног значаја да отварамо нова радна места за Новосађане - рекао је 
градоначелник Новог Сада Милош Вучевић који је заједно са директором ''Завода за изградњу 
града'' (ЗИГ) Дејаном Мандићем обишао радове. -  Град неће стати након ових 14 хектара, већ 
ћемо наставити да инвестирамо у радну зону, и наредне године имаћемо најмање 38 хектара 
потпуно опремљене нове индустријске зоне. 
Ово је прави пример како се покреће привреда Града, јер отварењем нових радних места пуни 
се градски буyет из којег можете да улажете у развој и сређивање града. За мене је ово највећи 
успех, јер после више деценија Нови Сад има нове фабрике које ће запослити људе, али и нову 
радну зону за потенцијалне улагаче. 
Како је рекао директор ЗИГ-а Дејан Мандић, поступци за избор извођача радова на изградњи 
привредног објекта са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром, као и за изградњу 
саобраћајних површина, водовода, фекалне и атмосферске канализације и јавног осветљења на 
делу те радне зоне приводе се крају, а планирано је да цео посао буде завршен до краја октобра 
2016. године. 
Америчка компанија “Лир” ће на том месту потом кренути у производњу, а за почетак, како је 
рекао Мандић, требало би да запосли више од  2.000 радника у објекту од око 30.000 
квадратних метара. 
- То ће сигурно позитивно утицати на  друге потенцијалне улагаче, због чега је у наредном 
периоду неопходно наставити активности на даљем уређењу радне зоне ''Север 4'' - рекао је 
Мандић. 
Друга фаза уређивања Радне зоне ''Север 4'' обухвата близу 40 хектара, а радови се односе на 
насипање терена и изградњу објеката инфраструктуре како би се створили услови за нова 
инвестициона улагања у ову радну зону. 
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У понедељак потписивање уговора за Железару 
Извор:Танјуг 
 
Министар привреде Жељко Сертић и председник кинеске компаније Хестил Ју Јонг, потписаће 
у понедељак, 18. априла, купопродајни уговор за Железару Смедерево, саопштено је из српске 
челичане.  
Свечаној церемонији потписивања уговора у Железари присуствоваће председник Владе 
Србије Александар Вучић, саопштила је владина Канцеларија за сарадњу с медијима.На 
церемонији ће бити и представници дипломатског кора, као и многе угледне личности из 
јавног живота земље, најавило је раније Министарство привреде. 
Влада Србије прихватила је 5. априла понуду кинеске компаније Хестил за куповину Железаре 
Смедерево, који је  једини дао обавезујућу понуду да купи свих 98 имовинских целина 
Железаре за 46 милиона евра, а премијер Вучић је непосредно после тога изјавио да очекује 
подршку Брисела овој приватизацији. 
Кинеска компанија Хестил је највећи произвођач челика у Азији, са годишњим производним 
капацитетом од 50 милиона тона.Група је власник 37 високих пећи, од којих 23 високе пећи 
имају капацитет више од 1.000 кубних метара, а прошле године је произвела 47,8 милиона 
тона челика.Приходи Хестила у 2015. години износе  43,7 милијарде долара. 
На глобалном нивоу запошљава преко 120.000 радника и у великој мери доприносе 
друштвеном богатству у свим географским подручјима где раде. 
На листи Фортуне Глобал 500 у 2015. години, Хестил је рангиран као 239. компанија по 
величини у свету.Кинеска компанија има 70 директних и индиректних компанија ван Кине, у 
више од 30 земаља и региона, као што су Сједињене Америчке Државе, Велика Британија, 
Аустралија, Јужна Африка, Канада, Сингапур, Швајцарска и Хонг Конг. 
 

 
 

 
 

Вучић отворио нову халу Џонсон електрика у Нишу, у Астер текстилу 

биће запослено 2.000 људи  
Извор:Бета 

 

Погон је отворио премијер Александар Вучић истакавши да је то можда једна од најбољих 
фабрика у земљи, најавивши да ће се у Нишу градити и трећа фабрика те компаније. Премијер 
је обишао и "Астер текстил" 
Нова производна хала кинеске фабрике "Џонсон електрик" у Нишу отворена је данас. 
Погон је отворио премијер Александар Вучић истакавши да је то можда једна од најбољих 
фабрика у земљи, најавивши да ће се у Нишу градити и трећа фабрика те компаније. 
Вучић је изразио задовољство што се у тој компанији у пракси примењује концепт дуалног 
образовања. 
"Поносан сам што ови људи раде по договору, примењују дуално образовање, узимају младе 
људе са образовних институција у Нишу, а ти млади људи биће носиоци напретка у нашој 
земљи", додао је премијер. 
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Град Ниш је јуна 2013. године с компанијом из Хонгконга потписао Меморандум о сарадњи, а 
три месеца касније и уговор о отуђењу земљишта у близини нишког Аеродром површине 3,9 
хектара. 
Изградња фабрике је завршена у фебруару 2014. године.  
У АСТЕР ТЕКСТИЛУ БИЋЕ ЗАПОСЛЕНО 2.000 ЉУДИ 
Премијер Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће након реконструкције фабрике 
турске компаније "Астер текстил" у Нишу, коју је Влада Србије помогла са два милиона евра на 
укупну инвестицију од 7,2 милиона евра, бити запослено 2.000 људи. 
Турска компанија је крајем 2015. године купила "Еи Чегар", некада део "Еи холдинга", који је 
производио металне производе и производе од лима, а данас почињу радови на обнови тог 
објекта који би требало да буду готови до лета, како би у августу почели да запошљавају људе. 
Премијер Вучић, који је присуствујући почетку радова на реконстуркцији, казао је да ће 
"простор фабрике која је некада била величанствена, поново добити своје људе". 
Вучић је казао да је обавеза владе да изгради аутопут према Бугарској до маја следеће године. 
"Изградићемо до бугарске границе аутопут, до македонске границе аутопут, до маја као што 
видите, јер све деонице смо веома озбиљно напали и радимо на томе, да би испунили своје 
обавезе", додао је премијер.  
 

Вулин: На сиромашнима се не може и не сме штедети  
Извор:Бета  

 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Србије Александар Вулин 
рекао је да се на најсиромашнијима не може и не сме штедети 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у Влади Србије Александар Вулин 
рекао је данас да се на најсиромашнијима не може и не сме штедети. 
Он је на отварању новог објекта за дневни боравак старих у Смедереву рекао да се политика 
једнога друштва мери према томе како се односи према својим најслабијима, а не како се 
односи према најјачима. 
"Дом за смештај и боравак старих лица у Смедереву један је од најлепших у Србији, а нови део 
за дневни боравак штићеника је драгуљ овог објекта, истакао је Вулин. 
Вулин је истакао да ће Министарство, на чијем је он челу и даље издвајати за нове садржаје, 
геронто домаћице, за дневне боравке за децу ометену у развоју, за старе особе, за све оно што 
локална самоуправа сматра потребним. 
"Сви којима је потребна помоћ, у Влади Србије имају савезнике, као и у локалној самоуправи", 
поручио је Александар Вулин. 
За унапређење смештаја и боравка корисника, министарство је 2015. Дому за смештај старих у 
Смедереву дало укупно 8,7 милиона динара, од чега шест милиона за опремање и 2,7 милиона 
динара за набавку и уградњу лифта који је инсталиран пре петнаестак дана. 
У 2014. години Министарство је за опремање вешераја новим професионалним машинама 
обезбедило 2,8 милиона динара. 
Министар Вулин је посетио све те објекте и разговарао са штићеницима о њиховим утисцима о 
смештају и особљу. 
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Зашто Бриселу сметају Кинези у Смедереву 
Аутор:Аница Телесковић 

 

Европа има механизме, да касније од Кинеза тражи да у буџет Србије врати износ „преплаћене” 

државне помоћи 

„Европа се није плашила српске челичане, али се и те како плаши кинеске.” У овој реченици 
коју је, у интервјуу нeдељнику „Нин”, изговорио премијер Александар Вучић садржана је 
суштина преговора на релацији Београд–Брисел када је о приватизацији железаре реч. 
Ништа није готово док се у понедељак са Кинезима не потпише уговор, рекао је председник 
владе. Међутим, судећи према изјави Мајкла Девенпорта, шефа делегације Европске комисије 
(ЕК) у Београду, ништа није готово ни после понедељка. Заправо, надзор Брисела над оним 
што се дешава у Смедереву тек тада ће почети. Формално, Европа нема начин да спречи 
потписивање комерцијалног уговора између две компаније, које, при том, долазе из земаља 
које нису чланице ЕУ. Међутим, Брисел има механизме, да касније од кинеског „Хестила” 
(енглески „Хбис”), тражи да у буџет врати износ „преплаћене” државне помоћи. Зашто би 
Европска унија то радила? Из веoма једноставног разлога и искључиво у намери да заштити 
своје произвођаче челика. Што више Брисел одмогне Кинезима, то ће више помоћи европској 
индустрији. А какву главобољу Кинези задају Европи ових дана најбоље зна британски 
премијер Дејвид Камерон, коме не полази за руком да прода „Тата стил”. Пре неколико недеља 
индијски инвеститор најавио је повлачење са енглеског тржишта и тиме у питање довео 14.000 
радних места. Џереми Корбин, лидер британских лабуриста, израчунао је да је, кад се додају и 
зависне индустрије, под знаком питања чак 40.000 радних места, а управо је превелика понуда 
јефтиног челика из Кине угушила „Тата стил”, највећу британску челичану. 
Мајкл Девенпорт, шеф делегације ЕУ у Србији, истакао је пре два дана да је ЕК поставила 
питања у вези са продајом „Железаре Смедерево” и очекује одговоре власти у Србији. Он је 
потврдио да је у Бриселу претходних дана било дискусије на тему приватизације српске 
челичане. Према његовим речима, делегација из Србије је представила своје планове за 
железару, а представници ЕК су поставили одређена питања у вези са тим. Прецизирао је да је 
реч о државној помоћи. 
Простор за надзор овог посла са Кинезима Бриселу оставља Протокол пет Споразума о 
стабилизацији и придруживању. По њему, укупан износ државне помоћи не сме да пређе 50 
одсто будуће кинеске инвестиције. Само исплата зарада радницима у периоду од 2012. године 
до 1. фебруара 2015. буџет Србије је коштала укупно 300 милиона евра, а „Хестил” је за 
преузимање челичане понудио 46 милиона евра. Што значи да Београд сада треба да убеди 
Брисел да ће будуће кинеске инвестиције бити двоструко веће од укупне државне помоћи. 
Према нашим сазнањима, Београд покушава да убеди Брисел да та мера исплате зарада 
радницима железаре није била изолована, односно да је држава покривала трошкове плата и 
многим другим компанијама у државном власништву. Међутим, преговарачи из Брисела 
инсистирали су на томе да се кредит Фонда за развој, који је железари одобрен крајем 2014. 
године у износу нешто мало већем од 100 милиона евра, такође урачуна као државна помоћ. 
Управо тим новцем купљене су сировине захваљујући којима је железара до сада успела да 
одржи производњу и покрије трошкове исплате зарада. Због тога је став Брисела, како 
сазнајемо, да то де факто јесте била субвенција државе. Такође, ЕК рачуна и индиректну помоћ 
државе: попут јефтиније или бесплатне струје и гаса, пореских олакшица и слично. Са друге 
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стране, Ана Соубри, британска државна секретарка за бизнис, истакла је пре неколико дана да 
Велика Британија још од октобра прошле године индиректно помаже челичној индустрији. 
Како је истакла, произвођачима су изашли у сусрет и када је реч о антидампинг мерама, али и 
када је реч о цени енергената. Из Брисела, у овом случају, није било опомене да и Енглеска 
индиректно помаже своју челичну индустрију. 
– Мислим да ЕУ није сасвим принципијелна – каже Милојко Арсић, професор Економског 
факултета. – Али, то је прилика за нас. Ту је простор да у преговорима тражимо неке 
повластице које су неке друге земље избориле за себе. Ако су намере Кинеза озбиљне, мислим 
да треба да идемо у посао с њима, па да се онда изборимо са Бриселом – закључује. 
Арсић додаје да је позиција Београда сада незавидна, јер ће Брисел надгледати да нема неке 
прикривене државне помоћи, контролисати оно што је у прошлости уплаћено на рачун 
железаре, као што ће и надзирати да ли Кинези, свој кинески челик, преко Смедерева, 
покушавају да извезу у Европу. Са друге стране, Кинези ће од наших власти тражити управо то 
– да им гарантују да оно што произведу у Србији  могу да извезу у Европу. Јер, не долазе они у 
Смедерево због српског, већ због европског тржишта. „Блумберг” је објавио да је производња 
челика у Кини у марту скочила, упркос „обећању“ званичног Пекинга да ће бити смањена, како 
би се смањила прекомерна продукцију због велике понуде челика на светском тржишту. 
Такође, челична индустрија није једина грана привреде која је од државе добијала помоћ. Како 
може да се види у Извештају о додели државне помоћи, о ком наше власти такође информишу 
Брисел, и ауто-индустрија добијала је субвенције државе. Само у 2013. години, на пример, 
„Фијат” је из буџета добио више од пет милијарди динара. Од Брисела нисмо чули да се тиме 
ремети конкуренција на европском аутомобилском тржишту. Прималац помоћи из буџета 
српске државе у овом случају је компанија која долази из Европске уније. Такође, с обзиром на 
то да уговор са „Фијатом”, као ни онај о професионалном управљању железаром, није објављен, 
јавност вероватно никада неће сазнати какву је индиректну помоћ од државе „Фијат” добио.   
  
 

 

 
 

Вучић: Војводина да храни пола Европе  
Извор:Танјуг, Бета  

 

Кланичка индустрија Митрос у Сремској Митровици поново је данас почела да ради, у 
власништву аустријске фирме Гирлингер, а у присуству премијера Александра Вучића и уз 
његову поруку да би Војводина, уз примену савремених технологија, могла да храни пола 
Европе. 
Врпцу на улазу у постројење пресекли су власник Гирлингера, Јохан Гирлингер, и 
градоначленик Сремске Митровице Бранислав Недимовић. 
Аустријска компанија Гирлингер холдинг (Гиерлингер) купила је Митрос у јануару ове године. 
Кланичка индустрија у Сремској Митровици основана 50-их година проš лог века, 
својевремено је била приватизована, али је 2009. отишла у стечај. 
У време бивше СФРЈ била је један од лидера у кланичној индустрији и запошљавао око 1.250 
радника. 
"Прича о неуспелим приватизацијама"  
Премијер Вучић је констатовао да је Митрос наша класична прича: 
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"То је прича о неуспелим приватизацијама, свеукупном пропадању, али и о поновном 
подизању, уздизању и коначном успеху српске привреде и српских домаћина", рекао је 
премијер. 
Он је подсетио да је, приликом најава о поновном отварању фабрике, јавност била сумњичава, 
да је мислила да је реч о фатаморгани и нагласио да је данас поносан што види како изгледа 
модерна фабрика, јер она побољшава Србији место на мапи пољопривредно развијених 
земаља, и говори да ће Србија моћи много да напредује и да ће ствари бити другачије. 
Премијер је додао и да је Влада Србије аустријском инвеститору помогла са 5,8 милиона евра 
за 300 запослених у Митросу, али и за око 700 људи с којима ће та фабрика потписати уговоре 
за откуп меса. 
Он је рекао да се нада да ће бити и више од тога, као и да ће сељаци у Срему и читавој Мачви 
препознати Митрос као доброг купца, сигурног партнера с којим ће моћи да се направи 
заједнички велики посао за Србију. 
"Војводина заиста може да храни пола Европе, али ми морамо да научимо и савладамо 
савремене технологије", рекао је. 
Он је као пример истакао машину за класирање свиња, која то не чини не по тежини свиња, већ 
по квалитету меса. 
"И то ћемо морати да мењамо у свом приступу, да би другачије изгледала наша пољопривреда 
у будућности", истакао је Вучић. 
"Србија добро место за инвестиције"  
Вучић је истакао да је долазак аустријских инвеститора веома важан за Србију и захвалио 
аустријским пријатељима, јер увек истичу да је Србија добро место за инвестирање. 
"Имаћемо још инвестиција, у годинама пред нама, и уверен сам да ће оне бити једне од 
најбољих у савременој историји Србије", подвукао је Вучић и поручио да ће инвестирори увек 
имати подршку Владе Србије. 
Када је реч о Митросу, премијер је рекао да грађани прве производе те фабрике могу да очекују 
у продавницама већ од 15, 20. маја. 
"Људи ће имати да купе нешто што је много боље него неки други произвођачи, што нам нуде 
из иностранства и то је месо узето од наших сељака, најчистије, прерађено и обрађено и 
понуђено тржишту", рекао је Вучић. 
Он је навео да ће држава помоћи извоз тих производа у Кину и Руску Федерацију. 
"Уз помоћ Гирлингера и оваквих инвестиција сигуран сам да смо на добром путу и да можемо 
много тога да урадимо и направимо", закључио је Вучић. 
"Постројење права принцеза"  
Власник Гирлингер Холдинг-а истакао је да је 14 месеци прошло од када је од градоначелника 
Бранислава Недимовића добио кључеве за ово постројење. 
"„ Данас смо пред постројењем која је права принцеза, али за коју је било потребно пуно 
принчева да је пробуди", нагласио је Гирлингер додајући да је с почетком радова схватио 
"колико дубоко је спавала". 
Он се, истовремено, захвалио пројектантима и архитектама који су пре скоро шест деценија 
почели да подижу предузеће, јер су тада радили у складу са предвиђеним концептом протока 
робе. 
Према његовим речима, нови изглед Митроса коштао је до сада већ 20 милиона евра. 
„ Успоставили смо предузеће у којем намирнице за своје клијенте намеравамо да производимо 
по највишим стандардима и хигијенским захтевима, уз примену најмодернијих технологија од 
пријема свиња, преко клања, до финалног производа по европским условима", рекао је 
Гирлингер. 
„ Митрос ће бити поуздан партнер српској пољопривреди, по сигурности откупа свиња и 
благовремене исплате", поручио је Гирлингер фармерима. 
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Адровић: Дневно добијамо 20 пријава за посао  
Рамо Адровић директор Митроса објаснио је да је већ обављено више од 1. 000 разговора са 
будућим радницима, а дневно пристиже преко 20 пријава за посао. 
Инжењери за сточарство, како је пренео, посетили су све фармере, обављено је преко 1.200 
разговора у домаћинствима, а резултати су обећавајући. 
Имамо сировину на терену. Нисмо погресили што смо дошли у свињски Срем", нагласио је 
Адровић додајући да ће Митрос засигурно више од 70 камиона недељно за Русију, колико се 
извозило некада, производити и извозити. 
Ово ће бити највећа кланица у групацији, као и на Балкану", уверен је он и позвао фармере да 
дођу и увере се лично о модерним условима у погону. 
Амбасадор Аустрије у Србији Јоханес Ајгнер казао је да се ради о веома важном заједничком 
подухвату који шаље сјајне поруке. 
Једна је да је Србија добро место за улагања, а друга да Аустрија остаје високо ангажована на 
српском тржишту, као и да је аустријско-српска пољопривредна сарадња на највишем нивоу. 
Градоначелник Сремске Митровице Бранислав Недимовић истакао је да се радује Митросу, јер 
он није само 300 или 600 запослених колико ће бити у каснијој фази, већ је он значајан за 
фармере, произвођаче у региону. 
"Имамо озбиљан проблем, проблем са технологијом и преносом знања, због чега нам требају 
компаније са искуством да би што квалитетније производили и били конкурентни на тешким 
тржиштима", казао је он. 
 

 


