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Краљевачки привредник међу 65 најбољих у свету
Добитник престижног признања „EY предузетник године ТМ“ за 2016.
годину, које додељује међународна ревизорско-консултантска компанија
„Ernst&Young“, јесте наш суграђанин Радојко Јанић, оснивач и власник компаније
„Радијатор инжењеринг“, лидера у производњи котлова на чврсто гориво, био
масу – пелет и течно гориво, шпорета за централно грејање и котлова за
домаћинство, цистерни за лож уље, бојлера. Јанић ће у јуну ове године
представљати Републику Србију на избору за „Светског EY предузетник године
ТМ“ у Монте Карлу.
Тим поводом, Радојка Јанића и Ненада Радосављевића, инжењера
запосленог у „Радијатор инжењерингу“, примили су градоначелник Краљева др
Предраг Терзић и председник Скупштине града Краљева Ненад Марковић.
Пријему је присуствовао и представник Регионалне привредне коморе Краљево,
генерални секретар Звонко Туфегџић, са сарадницом Снежаном Антић.
Према Јанићевим речима, ово је изузетно вредна награда за „Радијатор
инжењеринг“, запослене, њега као власника и његову породицу.
„Ова награда је 'Радијатору' већа обавеза, веће искушење у предстојећем
периоду, да се што више развија, да има што више нових производа, већи
квалитет и већу продуктивност. Морамо се борити и пратити нове скупе
технологије, које се данас брзо мењају. Имамо велике планове – да повећамо
производњу у односу на прошлу годину за 25 одсто, да повећамо и личне дохотке,
што већ чинимо сваке године у односу на проценат повећања производње.
Сматрам да, за рад који обављају, радници треба да буду више плаћени“, изјавио
је Јанић.
Како истиче, предузеће има сталну потребу за новим радницима. Од 1.
марта су примљена четири дипломирана машинска инжењера и осам радника. До
краја године, ако буду закључени сви планирани уговори, мораће да прими
најмање 100 радника.
Да од шест финалиста управо њега и његово предузеће прогласе
најбољим, каже Радојко Јанић, пресудили су многи фактори – константан рад,
производња, извоз у земље Европске уније, непрекидни развој, број радника и
укупан годишњи приход, али и то што је „Радијатор инжењеринг“ непосредно
производна фирма, са 100 одсто власничког капитала, што је све урађено из
сопствених средстава и помоћу кредита.
На светском такмичењу у Монте Карлу, краљевачко предузеће ће, међу 65
светских фирми, представљати Србију. Јанић се нада да ће бити у првих десет за
најуспешнијег предузетника света.
Како је градоначелник др Предраг Терзић истакао, „Радијатор инжењеринг“
је био једина фирма која се нашла у финалу, а долази са подручја централне
Србије, Шумадије и уже Србије, док су остале из Београда или Војводине.
„Као градоначелник, поносан сам што у граду имамо фирму која је прошле
године забележила раст од 21 процента и која палнира да у овој години забележи
нов раст од 25 процената, што у овим тешким временима успева да извози на
инострано тржиште и што запошљава Краљевчане“, нагласио је градоначелник.

Како је истакао председник Скупштине Ненад Марковић, Раде Јанић је
поносном учинио своју фирму, а потом и град и њих као представнике града. Он је
рекао да је охрабрујуће то што ће компанија наставити да проширује своје
капацитете и упошљава нове раднике.
Представник Регионалне привредне коморе Краљево Звонко Туфегџић је
истакао да је њему част да са власником једне овакве фирме буде у сталном
контакту и обећао да ће Комора покушати да буде прави сервис и спона са
локалном самоуправом, Привредном комором Србије, министарствима.
На пријему је било речи и о „Ливници“, за коју се, на други јавни позив за
њен закуп, „Радијатор инжењеринг“ појавио као једини закупац. Како истиче Јанић,
Ливница ради изузетно добро и производи као никада до сада – 80-85 тона
месечно. Он сматра да морају да се уложе велика средства да би радници имали
услове за рад и да би капацитет порастао бар три пута. Такође, потребни су им
нови радници, с обзиром на то да посла има више него што могу да произведу.
Градоначелник је истакао да начин закупа и функционисања „Ливнице“ и
повећање производње веће од 100 процената, улива наду да ће нови људи у
Краљеву бити запослени. Он је изразио наду да ће „Радијатор инжењеринг“
наставити да функционише и да буде друштвено одговорно предузеће као и до
сада. Подсетио је и на неке донације краљевачким предузећима и установама котао за вртић Ратарска капија, чиме је обезбеђено грејање за децу предшколског
узраста знатно јефтиније од загревања путем градске „Топлане“, котао Старачком
дому у Матарушкој Бањи, телевизор деци у вртићу у Пљакином шанцу...
Градоначелник је изјавио и да ће саобраћајница у Грдици, вредна више од
20 милиона динара, бити изграђена, будући да је то веома потребно предузећима
у овом делу града која запошљавају велики број радника. Према речима
градоначелника, „Радијатор“ је само једно од тих предузећа, али које запошљава
највећи број људи.

