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Технолошки вишкови несметано иду у пензију
Б. СТЈЕЉА
У Влади србије се размишља да се поново повеже стаж радницима предузећа у
реструктурирању. Збринута 421.604 радника, што кошта 60 милијарди динара
РАДНИЦИМА 179 предузећа у реструктурирању држава ће највероватније изаћи у сусрет и
платити све заостале доприносе како би ови „технолошки вишкови“ могли несметано у
пензију. Тиме ће републичка влада, још једном, измирити дугове сопствених фирми-губиташа,
иако је након сваког циклуса тврдила да је - последњи.
Према подацима Министарства рада, до сада је исти рецепт примењивала чак осам пута и тако
повезала стаж 421.604 радника. Ово спасавање радника пропалих предузећа - којима је иначе
она сама и газдовала - републичку касу укупно је коштало 60 милијарди динара.
У Сектору за рад овог министарства кажу да је овакав потез неопходан јер се чувају радници
који нису криви за неуспех предузећа и не би смели да буду колатерална штета:
- Држава је одлучила да повеже стаж радницима у предузећима у којима је била већински
власник или у оним која су била у припреми за продају, али су нагомилани дугови били
кочница за успешну приватизацију. А радници су доведени у неправедан положај јер нису
могли да остварују основна права из радног односа, па ни да се пензионишу.
НАЈВЕЋА ТРИ ДУЖНИКАУ овом часу око 6.000 послодаваца не уплаћује ни порезе ни
доприносе. Највеће дугове има „Симпо“, који само за здравстене доприносе и пензијски стаж
дугује више од 2,5 милијарде динара. Други је „Фармаком“ који за ове даџбине дугује 355
милиона динара, а трећа „Зекстра“ са 237 милиона динара.
У решавање овог проблема држава се први пут укључила још 2003. и тада је донела Закон о
повезивању стажа, који се односио на период од 1. јануара 1991. па до 31. децембра 2003. И тад
су као разлози за доношење закона били дугогодишња привредна криза и хиперинфлација које
су условиле масовно неуплаћивање доприноса великом броју радника. Иако су у републичкој
влади тврдили да је овај потез изузетак и да неће постати пракса, са сваком следећом годином
држава је продужава рокове и доносила нове закључке. Од тада усвојила их је осам. Последњи
закључак је потписан 21. априла 2012, а управо се најављује и - девети. Ипак,неизвесно је
колико ће се предузећа и радника наћи у овом пакету, али се претпоставља да у Србији, у овом
часу око 180.000 радника има рупе у стажу, а око 50.000 је у предузећима у реструктурирању.
И док синдикати поздрављају акцију, по принципу „боље икад него никад“, послодавци
сматрају да држава фаворизује своје раднике, а да дугове плаћају послодавци који су редовно
измиривали обавезе. У Унији послодаваца Србије кажу да овакви потези нису у складу са
уставом а ни правдом:
- Грешке несавесних послодаваца плаћају они који нису криви, али с друге стране, статус
радника из предузећа у реструктуирању мора да се реши што пре јер ће, у супротном, то државу
коштати пет пута скупље - каже Драгољуб Рајић, директор УПС. - За контролу и наплату
доприноса је одговорна држава, тако да би ови радници којима држава није платила дугове,
свакако могли да је туже, па је исплативије да се стаж повеже на овај начин. Најважније је да се
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коначно стане на крај оваквој пракси, по којој се неким послодавцима непрестано гледа кроз
прсте, док се други због тог кажњавају.
ДОЗВОЛУ ДАЈЕ СКУПШТИНА
У Министарству рада сабирају да је у прошлој и у 2011, повезивање стажа коштало 37,8
милијарди динара, али је у априлу 2012. Уставни суд донео пресуду да таква решења нису
законита и да се такве одлуке убудуће морају регулисати само у Скупштини и то законима, а не
одлукама.
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:447770-Obelezen-Dan-rudara-Srbije

Обележен Дан рудара Србије
Е. В. Н.
Министарка

енергетике

Зорана

Михајловић

захвалила

је

рударима

на

пожртвованости и солидарности, као и на томе што су показали виши степен
свести и одговорности од већине политичара и директора који су управљали
енергетиком и рударством
РУДАРИ Србије прославили су у уторак свој дан. У име Владе Србије, министарка енергетике
Зорана Михајловић захвалила је рударима на пожртвованости и солидарности, као и на томе
што су, како је рекла, показали много виши степен свести и одговорности од већине
политичара и директора који су управљали енергетиком и рударством у протеклих десет
година.
- Хвала што нисте дозволили да вас угасе, да вас затворе, да вас распарчају, а било је разних
планова - рекла је Михајловићева, на централној прослави Дана рудара у Сењском руднику. Знам да је тешко, радите са опремом којој је век трајања одавно истекао. У претходних годину
дана радимо само на једној ствари - како да Ресавицу избавимо из проблема, решимо дугове,
склонимо је са субвенција, отворимо нове јаме и кренемо да производимо.
Министарка енергетике обећала је у Бору да ће наредне године бити завршена изградња нове
топионице и фабрике сумпорне киселине.
- То је једини начин да Бор има сигурност, да се повећа производња и спречи даље загађење казала је ЗоранаМихајловић.
Др Милан Бачевић, министар рударства, подвукао је да је РТБ окосница будућег развоја Србије,
док је Вилијам Инфанте, стални представник УН у Србији, нагласио да је Бор "покренуо
рударску ренесансу у Србији".
Поводом Дана рудара, четворо радника РТБ у уторак је добило најпрестижније басенско
признање "Инжењер Шистек".
ПАРТНЕРИ ЗА ТРЕПЧУ
У Лепосавићу су славили рудари Трепче.
- Очекујемо да ћемо врло брзо са нашим познатим инопартнером кренути у нове пројекте.
Размишља се о градњи једне нове термоелектране која неће подмирити само потребе Трепче за
струјом већ и све четири општине на северу Космета. Размишља се о градњи нове Топионице, о
улагањима и порука је више него јасна: држава Србија неће одустати ни од једног дела своје
имовине - рекао је Александар Вулин, директор Канцеларије за Косово и Метохију.
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Србија раскинула уговор са „Алпином”
Одласком те аустријске фирме у стечај „Коридори Србије” наплатиће банкарске гаранције, али
посао на трасама касниће због новог тендера
Уговори о изградњи аутопута од Пирота до Димитровграда и обилазнице око тог града јуче су и
званично раскинути са аустријском „Алпином”, која је због финансијских проблема отишла у
стечај. „Коридори Србије” су истог дана покренули процедуру наплате банкарске гаранције за
добро извршење посла у износу од 5,14 и за повраћај аванса од 2,73 милиона евра.
Дмитар Ђуровић, директор „Коридора Србије”, на конференцији за новинаре потврдио је да су
гаранције валидне и према његовим очекивањима не би требало да буде проблема у наплати.
Осим тога, „Коридори Србије” имају и депозит од „Алпине” вредан 2,96 милиона евра.
– Иако нас је „Алпина бау” из Беча пре нешто више од месец дана званично обавестила да се
налази у стечајном поступку, као одговорни људи нисмо хтели да ломимо ствари преко колена,
јер је реч о компликованим правним односима – рекао је Ђуровић и истакао да је то предузеће
испунило све предуслове за раскид уговора.
Он је нагласио да су се консултовали са свим учесницима у послу. Добијене су сагласности
финансијера, то јест Светске банке и Европске банке за обнову и развој. Добили су и мишљење
стечајног управника „Алпине” из Беча. Када су све то прикупили, обавестили су „Алпину” о
раскиду уговора.
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„Коридори Србије” ће расписати међународни тендер за завршетак деоница које је градила
компанија „Алпина”, с тим што ће у наредних 45 дана анализирати шта је до сада урађено.
Према Ђуровићевој процени, тендер ће трајати између шест и девет месеци, а он је изразио
очекивање да ће почетком наредне грађевинске сезоне бити настављени радови на обилазници
око Димитровграда и аутопуту између Пирота и границе са Бугарском. Он је позвао домаће
грађевинске компаније да организовано наступе на тендеру, истичући да тако могу понудити
боље услове.
– Нови тендер неће довести до новог задужења код Светске банке и ЕБРД, јер је од одобрених
сто двадесет на уговоре са Алпином потрошено педесет девет милиона евра. Спречићемо да
посао добије компанија која нуди дампинг цене, наводећи да ће један од одбрамбених
механизама бити да понуђачи образложе цене које дају – објаснио је Ђуровић и додао да је
„Алпина” пала у стечај зато што је на тендерима нудила цене по којима реално не може да
сагради то за шта је конкурисала.
С тим што је напоменуо да су тиме служиле и друге компаније, покушавајући да након
добијања посла повећају вредност уговорених радова.
За урађене радове на обилазници око Димитровграда и аутопуту од Пирота до границе са
Бугарском укупно је плаћено нешто мање од 29,5 милиона евра. „Алпина” српским
компанијама, које је ангажовала као подизвођаче, дугује још око четиристо двадесет милиона
динара.
– Морам да напоменем да су многе наше компаније у жељи да дођу до великог посла улазиле у
аранжмане са „Алпином” без адекватног обезбеђења – рекао је директор „Коридора Србије” и
обећао да ће помоћи српским фирмама да тај новац наплате, иако то није обавеза „Коридора
Србије”.М. Авакумовић
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„Лука Београд” за сада избегла стечај
Милан Беко, који је већински власник, направио план реорганизације који су, како „Политика”
незванично сазнаје, повериоци прихватили
Привредни суд у Београду покренуо је јуче претходни стечајни поступак да би испитао има ли
услова за отварање стечаја над „Луком Београд”, у власништву бизнисмена Милана Бека.
Према подацима Народне банке Србије ово предузеће се налази 98 дана у блокади, јер је више
банака поднело захтеве за принудну наплату у укупном износу од 801,9 милиона динара.
„Лука Београд” је направила план реорганизације, а како „Политика” незванично сазнаје
повериоци су се са њим сагласили и суд је то прихватио. У међувремену је забрањена исплата са
рачуна „Луке”, као и располагање њеном имовином, без сагласности стечајног управника. НБСу, односно Одсеку за принудну наплату у Крагујевцу, забрањено је да спроводи блокаде и
принудну наплату са свих рачуна стечајног дужника. Другим речима, суд је изрекао
привремену меру заштите рачуна од блокаде.
За привременог стечајног управника именована је Гордана Деспотовић-Рожа. Према писању
Танјуга наложено јој је да провери тачност података из плана реорганизације, као и да ли је
правилно извршена процена вредности свих покретних и непокретних ствари, потраживања
поверилаца и потраживања која „Лука Београд” има према трећим лицима. Она јуче није хтела
да говори о овоме, јер како је казала нема овлашћење суда да даје било какве информације.
Златан Димитрић, вршилац дужности председника Привредног суда објашњава за „Политику”
да би овај претходни стечајни поступак требало да траје месец дана, а највише 45 дана.
Рочиште на којем ће расправљати о припремљеном плану реорганизације, заказано је за 9.
септембар, у Привредном суду.
– Ако унапред припремљени план реорганизације тада буде усвојен стечајни судија ће
отворити стечај. Уколико је подносилац плана („Лука Београд”) издејствовао меру забране
извршења довођењем стечајног судије у заблуду тако што је приказао нетачне податке о свом
дуговању, односно пропустио да наведе податке од значаја за одлуку суда обавезан је да
надокнади штету која је проузрокована таквом забраном – истиче Димитрић.
Објашњавајући процедуру он каже да право гласа имају сви повериоци сразмерно висини
потраживања. У случају када је потраживање оспорено стечајни судија ће проценити висину
потраживања.
Повериоци ће у овом случају вероватно дати последњу реч. Да ли ће одлучити да кроз наставак
делатности наплате дуговања или на неки други начин остаје да се види. Међу повериоцима су
Пиреус банка, Универзал, Комерцијална, Сбербанка, Привредна банка, Аик Ниш, Поштанска
штедионица…
Шта је „Луку Београд” довело на корак од банкрота, односно до тога да не може да измирује
обавезе према повериоцима?
Брокер Ненад Гујаничић каже да биланси „Луке Београд” за прошлу годину показују прилично
незавидну финансијску ситуацију компаније што се, на крају крајева, и огледа блокадом рачуна
у висини од 801,9 милиона динара и она траје непрекидно од 30. априла.
6

Према Гујаничићевом мишљењу нестабилни извори финансирања су ову фирму одвукли „у
црвено”. Када је реч о кредитима премда су дугорочне обавезе пале за 22 одсто на 2,7
милијарди динара, краткорочне финансијске обавезе су порасле за 10 одсто на 2,8 милијарди
динара. И то је према Гујаничићевим речима главни терет који је одвукао фирму у
неликвидност.
Он каже да је консолидовани губитак компаније лане износио 1,04 милијарде динара у односу
на минус од 722,3 милиона динара годину дана раније.
„Лука” се недавно нашла и на списку Пореске управе за неизмирене пореске дугове у износу од
98,3 милиона динара.
Како на имовину и будућност „Луке Београд” може да утиче евентуални стечајни поступак, али
и кривична истрага која се води у Специјалном суду против бившег министра Предрага Бубала
и још седам некадашњих државних функционера и руководилаца, због злоупотреба приликом
преузимања акција пре осам година – за сада није јасно.
„Лука Београд” је предмет спорне приватизације у којој су учествовали бизнисмени Милан
Беко и Мирослав Мишковић. Њена судбина није једино што мучи Милана Бека. Последњих
дана београдски таблоиди опет најављују наводну могућност његовог и Мишковићевог
хапшења, али овог пута због приватизације Це-маркета.
М. Авакумовић
Контроверзна приватизација
Инвестициони фонд Ворлдфин, купио је 2005. године акције „Луке Београд” за око 40 милиона
евра. Савет за борбу против корупције је три године касније скренуо пажњу да је оштећен буџет
Србије и бивши акционари, јер је трансакција обављена тако што је узета стара књиговодствена
вредност, два и по пута нижа од актуелне. Купци су понудили 800 динара по акцији. Међутим,
истог дана када је обављена трансакција објављена је процена Економског института према
којој је вредност предузећа износила 7,38 милијарди динара или око 1.700 динара по акцији.
Међутим, град Београд и „Лука Београд” се већ годинама споре око права на располагање
земљиштем. Град је успео да се укњижи на половини тог земљишта и на тај начин онемогућио
„Луку Београд” да изгради пословно-стамбени комплекс – град на води. Реализацију овог
пројекта додатно је успорила конверзија земљишта, за коју су према неким претпоставкама
власници требало да плате неколико стотина милиона евра. Мада тачан износ никада није
утврђен.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/397575/Dacic-Stvoriti-uslove-da-domace-firme-imaju-posla

Дачић: Створити услове да домаће фирме
имају посла
Танјуг
Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је данас да циљ владе мора бити да створи услове да при
сваком тендеру у земљи и домаће фирме буду упослене као што је случај у пакет пројекту у
Костолцу, а завршетак тог пројекта значиће и завршетак економске кризе.
Дачић је на обележавању дана Привредног друштва "Термоелектране и копови Костолац"
рекао да није само Кина, кроз чији кредит се реализује пакет пројекат, заинтересована за
Костолац, већ да је то и Русија.
"Наши су планови да учинимо све да политика коју водимо буде мерљива", рекао је Дачић.
Он је нагласио да ће се, пошто га је директор тог привредног друштва Драган Јовановић
замолио да помогне да преброде извесне административне баријере, лично заложити да се то и
учини, а након тога, како је нагласио, тражиће и обећања да ће рокови бити испоштовани.
"Пакет пројекат Костолац, нова фабрика Фијата, Јужни ток , Ер Србија...то су примери како
ћемо у наредном периоду радити, отварати нова радна места и инвестирати. Костолац је
пример како се инвестицијама може решавати економска криза и повећавати број запослених
што је сада најаважнији задатак Владе Србије", подвукао је Дачић.
Он је навео и чињенице које указују на успешност рада тог привредног друштва и нагласио да
су рудари Костолца пример како може да се ради ако људи верују да могу.
"Термоелектрана Костолац је после прве фазе оборила све рекорде, а пакет пројекат је највећа
инвестиција у земљи, домаће компаније раде највеће послове Термоелектране остају у систему
ЕПС-а и не мењају власничку структури, а кредит се враћа кроз продају електричне енергије и
неоптерећује буџет", рекао је Дачић.
Премијер је нагласио да је тај пројекат добар путоказ и за друге у земљи, а да је енергетика
крвоток за развој Србије, подсетивши да је једино ту остварен раст од око три одсто годишње.
"Желим да и вама и нама рударски кажем срећно," поручио је на крају Дачић.
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Министар природних ресурса, рударства и просторног планирања Милан Бачевић истакао је да
је у рударству остварен пораст од 4,7 одсто и да значајно учешће у томе има Термоелектрана
Костолац.
Министар је нагласио да је поред Костоилца, обишао и Бор и нагласио да жели да се тај талас
прогреса који се осећа и у Бору прошири и на друге градове јер је рударство шанса коју Србија
не сме да испусти.
Бачевић је додао да је сада сазнао за административне проблеме тог привредног друштва и
истакао да је обавеза и других министарстава да буду на услузи, а да је друга развојна шанса
целе Србије Виминацијум где је вечерас одржана свечаност.
Директор Јовановић поручио је премијеру да сви запослени подржавају владу и њену
иницијативу за покретање привреде и запошљавање.
Он је навео да Термоелектране Костолац располажу са 35 милиона долара са којима може да се
покрене инвестиција, али да авансна средства не могу да користе због административних
баријера.
Он је премијера Дачића замолио на лично ангажовање на решавању тог проблема што му је
премијер и обећао.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/mesecni-racun-za-gas-bice-skuplji-oko-750-dinara

Месечни рачун за гас биће скупљи око 750
динара
Иако је до зиме и грејне сезоне још доста времена, хладни дани све су ближи, а
како сада ствари стоје, цене енергената ће и пре тога “охладити” грађане. Наиме,
после поскупљења струје, које важи од овог месеца, од наредног се најављује и
поскупљење гаса, а највероватније је да ће тај енергент од септембра бити скупљи
око шест посто.
Ипак, то се за сада још не може прецизно рећи, али се према прелиминарном обрачуну може
рећи да ће, у просеку, цена гаса за домаћинства бити виша 4,4 посто, а за све купце ће
поскупљење износити 5,7 посто, просечно. То значи да би кубик гаса за домаћинства у просеку
требало да кошта око 52,5 динара, док ће рачун за потрошњу од 300 кубних метара месечно бит
већи за око 750 динар.
Наиме, из Агенције за енергетику је саопштено да их је ЈП “Србијагас” обавестио да је Влада
Републике Србије, у складу са Законом о енергетици у поступку јавног тендера, изабрала ЈП
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“Србијагас” за снабдевача јавних снабдевача. Уз то, по условима тендера, формирана је и цена
природног гаса за снабдевање јавних снабдевача, који је Влада Србије и усвојила, а одређена је
и методологија промене цене. У том тендерском поступку одређена је цена гаса за трећи
квартал ове године од 453,35 долара за 1.000 кубика, а “Србијагас” је обрачунао цену за
снабдевање јавних снабдевача за период од 1. септембра, на основу чега је утврђена цена
кубика од 39,12 динара, што је 6,4 посто више од садашње цене.
Пошто је реч о велепродајној цени природног гаса, АЕРС нема утицаја на њу. Ипак, да би се
цена гаса за јавно снабдевање променила, потребно је да АЕРС да сагласност на предлоге нових
цена кубика. Тако је “Србијагас” обрачунао цене за јавно снабдевање купаца гаса прикључених
на мрежу тог предузећа, односно потрошача којима је дистрибутер то предузеће, и доставио их
АЕРС-у на сагласност, а у АЕРС су почели да стижу и предлози одлука о новим ценама за јавно
снабдевање крајњих купаца и других дистрибутера. Пре тога је “Србијагас” доставио понуду и
предлог уговора осталим јавним снабдевачима – 32 предузећа за дистрибуцију природног гаса.
Иначе, јавни снабдевачи могу прихватити понуду “Србијагаса”, али и не морају, односно могу
гас набавити и од других снабдевача, уколико су цене повољније.
У АЕРС-у истичу да се при овој промени цене гаса неће мењати цене приступа системима за
транспорт и дистрибуцију гаса (мрежарине) те да се може очекивати да ће анализа о ценама
гаса бити урађена до средине августа. То је и те како важно јер, да би се цена кубика
променила, потребно је да потрошачи о томе буду обавештени 15 дана раније. Пошто би нова
цена овог енергента требало да почне да се примењује од 1. септембра, одлука о томе мора
бити донета до половине овог месеца.
Дакле, уколико предложене цене буду усвојене, а готово је извесно да хоће, кубни метар гаса за
домаћинства у Србији биће скупљи нешто мање од пет посто. То, практично, значи да ће цена
кубика бити, у просеку, око два и по динара виша јер је, упркос њеној неуједначености у
Србији, просечна око 50 динара, уз урачунат порез на додату вредност. У складу с тим, може се
претпоставити да ће кубни метар природног гаса за индивидуалне потрошаче, у просеку,
коштати око 52,5 динара, али треба рећи да ће сигурно бити потрошача који ће ту количину
гаса плаћати и више од 55 динара, али и оних који ће се задржати на 50 динара.
Када се све те цифре претворе у рачуне, јасно је да ће уз планирано/најављено поскупљење гаса
загревање домаћинстава тим енергентом бити све мање доступно огромном броју потрошача,
који и сада муку муче да плате потрошено у прошлој грејној сезони. То је и разумљиво јер је и
садашња цена гаса за многе је веома висока, пошто за месечну потрошњу од 300 кубних метара
гаса, што је десет кубика дневно, треба издвојити око 15.000 динара. Уз поскупљење од око пет
посто, цифра се увећава око 750 динара и месечни рачун ће ”прескочити” 16.000. Зато је
сигурно да ће потрошачи морати или да буду рационалнији при коришћењу гаса, или да троше
колико могу да плате, или да пређу на неки други енергент.
Д. Млађеновић
За сиромашне бесплатно до 75 кубика
Социјално угрожени грађани/потрошачи, који имају статус енергетски заштићеног купца, ове
грејене сезоне моћи ће, без плаћања, да потроше одређени број кубика, у зависности од
примања и броја чланова домаћинства. Једночлано домаћинство месечно може бесплатно да
потроши до 35 кубних метара гаса, породице с два и три члана – 45 кубика, она са четири и пет
чланова – 60 кубика, док домаћинства са шест и више чланова месечно бесплатно могу
потрошити 75 кубних метара гаса.
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У Зрењанину у ливници 200 нових радних
места
– Захваљујући новој инвестицији и изградњи још једног производног погона,
зрењанинска фабрика “Радијатор” у наредну годину дана запослиће 200 радника
на неодређено време – најавио је генерални директор те компаније Недељко
Грубеша.
Приликом јучерашње посете градоначелника Зрењанина Ивана Бошњака овдашњој ливници
за израду одливака каминског, каналског и шахтовског програма, Грубеша је казао да је
вредност новог погона, који је почео рад пре месец дана, близу 11 милиона евра, и да је њиме
завршен овогодишњи инвестициони циклус.
– Капацитет погона је 20.000 тона одливака годишње, што се мери цифром од 22-23 милиона
евра, и пун обим производње стартоваће од септембра. У новом погону већ смо запослили 60
људи, а у наредних дванаест месеци посао ће добити још 200 сталних радника – истакао је
Грубеша, и додао да “Радијатор” у овом тренутку има 500 запослених.
Грубеша се осврнуо и на недавна говоркања у зрењанинској јавности да плате у фабрици касне,
због чега су радници, наводно, хтели да ступе и у генерални штрајк.
– Истина је да се зараде исплаћују сваког месеца и да просечна плата у “Радијатору” износи 480
евра, што су убедљиво највећи лични дохоци у овој бранши у Србији – одговорио је генерални
директор.
Регионална привредна комора у Зрењанину саопштила је да је “Радијатор” наш на шестом
месту највећих извозника у средњем Банату у првих шест месеци ове године. По тим подацима,
фабрика је у првој половини године извезла робу у вредности од 4,9 милиона евра. Грубеша је
истакао да су тренутни годишњи приходи близу 20 милиона евра и да би у наредне две године
требало да буду удвостручени.
– Извозно смо оријентисани и 80 одсто производа пласирамо на инострана тржишта. Највише
извозимо у Италију, Немачку, Шпанију, Аустрију, на целокупно тржиште екс-Југославије, али
и на Блиски исток – напоменуо је Грубеша.
Ж. Балабан
Селе производњу у Србију
Већински власник акционарског друштва “Радијатор” јесте конзорцијум хрватских фирми који
је до контролног пакета дошао у поступку приватизације. На питање “Дневника” да ли ће
улазак Хрватске у Европску унију и излазак из ЦЕФТА-е утицати на пословање “Радијатора”,
генерални директор Недељко Грубеша је одговорио да неће јер је компанија и у претходном
периоду била окренута тржишту ЕУ и пословала је под условима које прописује заједница
европских земаља. Но, одразиће се тако што ће производња из Хрватске највећим делом бити
пребачена у Зрењанин.
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