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ИНТЕРВЈУ

Конкуренција јача, али
дорасли смо изазову

МИРОСЛАВ РАДОВАНОВИЋ, ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА „ФОКА“

опрему, пре свега мислим на
нови коекструдер, требаће нам
још минимум десетак радника.
Посла у „Фоки“ за вредне и озбиљне раднике, има. Не могу да
кажем да са друге стране понуда
није адекватна, али свакако није
довољна. Чини ми се да се млади
људи после средње школе више
одлучују за послове који не
подразумевају производни погон.
Бирају лакше послове, који то
нужно и нису увек, чак и за мању
зараду. Због проширеног обима
посла, расписали смо конкурс и
за по једног машинског инжењера, једног технолога и једног
програмера. Проблем кадрова са
високом стручном спремом је још
и већи и зато смо се, следећи
пример добре праксе, одлучили
да стипендирамо студенте завршне године ЕТФ, ТМФ и Машинског факултета и тако помогнемо
школовање кадрова који су нам
потребни.

У проширење
пословног простора и
набавку нових машина
и опреме ове године
предузеће „Фока“ је
уложило око пет
милиона евра,
значајним делом из
сопствених средстава.
Пословни простор је
проширен на 8.000 m²,
а предузеће је тренутно
у потрази за новим
радницима из области
машинства,
технологије и
програмирања.
Опширније доноси
разговор са генералним
директором
Мирославом
Радовановићем

Т

ек нешто више од два
месеца нас дели до
подвлачења црте и свођења
рачуна, а да ли се већ може
најавити успешан завршетак
2018?
– Можда је још рано да се
рачуни сведу, али прогнозе су да
ће укупни приходи у овој пословној години бити на нивоу
прошлогодишњих, или нешто мало бољи. Зацртани планови су
били већи, а то што их нећемо у
пуном обиму остварити делом је
последица озбиљног јачања конкуренције, како домаће, тако и
све агресивнијег уплива страних
фирми које се баве флексибилном амбалажом на наше тржиште. Конкуренција јача, али то
је изазов којем смо дорасли и
управо значајне инвестиције у
набавку нове опреме и машина и
проширење пословног простора
дају нам основ да правимо много
амбициозније планове за наредну годину.

• Почетком ове године сте
најавили да ће 2018. бити
година великих инвестиција за
„Фоку“. Да ли је то тако и било?
– Ова година то заиста и
јесте. У проширење пословног
простора и набавку нових машина и опреме ове године смо
уложили око пет милиона евра,
значајним делом из сопствених
средстава. Пословни простор смо
проширили на 8.000 m². Нови
објекти ће делом бити магацински простор, а делом произво-

дне хале. Инвестирали смо у
деветослојни коекструдер, каквих
је тек пар у Европи, а који ће садашњу производњу од 6.000 тона
полиетиленских филмова годишње, подићи за око 20%. Такође,
због повећаног обима посла проширили смо и капацитете погона
конфекционирања кеса, куповином нове машине, а инвестирали
смо и у најсавременију машину за
рециклажу производног шкарта,
односно производњу регенерата
који се даље може користити у
производњи, која ће бити инсталирана у погонима „Фоке“ до краја године. Кад подвучемо црту,
оно што ће свакако ову годину
издвојити у 18 година дугој историји „Фоке“ јесу велика
инвестициона улагања, због којих
имамо реална очекивања за
будући раст обима производње.
• Поменули сте и улагања у
погон конфекционирња кеса,
колико ће се одлука великих
трговинских ланаца да уведу
наплату пластичних кеса
одразити на Ваше пословања?
– Иако производимо пластичне кесе, поздрављамо овакву
одлуку. Није проблем у производњи, већ у неправилном одлагању, бацању пластичних кеса,
које уместо на рециклажи, заврше у природи. Ова мера треба
да допринесе изградњи одговорнијег односа према животној
средини, а први ефекти јесу мања употреба кеса. „Фока“ јесте
била „фабрика отпорних кеса“,

али ми смо се још пре десетак
година окренули ка производњи
баријерних филмова тј. амбалаже за прехрамбену индустрију и
наше инвестиције иду у том правцу. Зато смо се ове године и
одлучили да уведемо ФССЦ 22
000, Систем управљања безбедношћу хране, што је са једне
стране захтев наших купаца, али
са друге и природна потреба да
наш систем производње ускладимо са строгим прописима који
се тичу проиводње паковања за
храну.

• Једно сте од милановачких
предузећа чија „породица“ расте из године у годину. Колико
тренутно радника на својим
рукама носи „Фоку“, који су
образовни профили највише
заступљени, а за којим имате
потребу, али не и адекватну
понуду?
– „Фока“ тренутно упошљава
190 радника, од чега су три четвртине запослени у производњи.
Укупан број запослених је отприлике на истом нивоу као лане,
али оно што је каратеристично то
је велика флуктуација током
године. Мислим, да ми нисмо усамљени случај, већ да је то нешто
што се дешава у већини производних фирми у граду. Већ дуже
време је код нас отворен конкурс
за производне раднике. Тренутно
су нам потребни радници на
екструдерима, на конфекционирању и на уздужном расецању.
Када будемо инсталирали нову

• Број од око 15 земаља Западног Балкана, Европе и Скандинавије, те и неке земље
бившег СССР-а, на којима сте
присутни је већ висок, али да
ли је и коначан?
– Споразум о слободној
трговини који Република Србија
има са Русијом и још неколико
земаља бившег СССР-а свакако
су нешто што ће бити окосница
наше извозне стратегије и наредних година. Ценовно и квалитетом производа, можемо да
конкуришемо и великим светским
произвођачима флексибилне
амбалаже. На домаћем тржишту,
водећи произвођачи у десетак
производних грана своје призводе већ пакују у нашу амбалажу. Међутим, јака конкуренција
мотивише нас и тера да константно улажемо у развој нових
производа у складу са све захтевнијих потребама тржишта.

• Име „Фоке“ често се преноси
и као покровитеља разних општинских манифестација, а све
чешће у фокусу су Вам интересовања и потребе најмлађих
суграђана. Колико се на овом
пољу учинило током ове године?
– Трудимо се да помогнемо
сваку значајнију културну или
спортску манифестацију у граду,
односно рад хуманитарних и
других организација. Изазимо у
сусрет и разним захтевима школа, друштава, па чак и неких струковних удружења. Ове године
смо уочи Дечје недеље даривали
ПУ „Сунце“ и мислим да ћемо са
том праксом наставити и у наре-
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дном периоду. Ово је град у коме
живе наше породице и мислим да
је обавеза свих нас да, у складу
са својим могућностима, помогнемо да живот у њему буде
свима нама лепши.

• Из Клуба привредника, на
чијем сте челу, стиже позив младима на трибину веома важне
тематике: Зашто се након
студија треба вратити у родни град. На трибини ће говорити наши успешни предузетници и тема је несумњиво опширна, али како бисте Ви на ово
питање одговорили укратко?
– Пренећу им нека своја
искуства, указати на предности
грађења и приватног и пословног
живота у мањој средини. Кажем
мањој, а не малој, јер поред Београда ово је град који ће им пружити понајвише шанси за развој
професионалне каријере. Милановачким предузећима су потребни млади, школовани кадрови.
А када млад човек са дипломом у
рукама покуца на „Фокина“ или
врата било које друге фирме у
граду, она су већ бар одшкринута
јер то је „наше“ дете, знамо му
родитеље, рођаке, знамо какав је,
па и што не зна, даћемо му више
простора да научи. То је нешто на
шта се не може рачунати, осим
кад си међу својима. О томе да
тескоба живота далеко од свога и
својих са годинама постаје само
већа, можда неће схватити, али је
важно да чују. Поготово кад у
свом граду имају све оно за чим
би можда годинама по свету
тумарали.
Клуб привредника, на чијем
челу сам од недавно, у наредном
периоду ће имати три окоснице у
раду: јачање сарадње са локалном самоуправом, затим реализација заједничких пројеката, а
трибина коју помињете је управо
један од таквих програма. Трећи
стуб активности у наредном периоду биће едукација, организовање
стручних
тематских
предавања за привреднике нашег
града и представнике локалне
самоуправе, али и за ђаке завршне године средње школе,
планирамо посете предузећима.
Желимо да им и на тај начин
представимо који су профили
дефицитарни, али можда и да их
усмеримо у одабиру факултета
који им могу у великој мери гарантовати сигуран посао после
дипломирања. Чланови Клуба
привредника ће и у наредном периоду, у складу са потребама
свог производног процеса, стипендирати студенте одређених
факултета. О свему овоме ћемо
више причати на трибини коју
ћемо организовати почетком
децембра, па користим и ову
прилику да позовем младе људе
да из прве руке, од водећих људи
највећих српских компанија, а који
су Милановчани, чују зашто привреда овог града рачуна на њих.
М. Марјановић
фото: „Фока“, архива

