
Готово су две године протекле од нашег 
последњeг разговора. При том су про-
шла и претпрошла година биле сасвим 
различите. Пре него што се осврнемо на 
2020, обележену пандемијом која је дик-
тирала услове на тржишту, кажите нам 
како се година 2019. завршила? У то вре-
ме сте градили нове производне пого-
не, започињали неколико занимљивих 
пројеката... 

Година 2019. је била веома динамич-
на. Започели смо више екстерних 
али и интерних пројеката. Пошто су 
то били  комплексни пројекти, зах-
тевали су дужу реализацију и неки 
су завршени у 2020. години. Априла 
2020. завшили смо две нове хале и 
започели коришћење новог произ-
водног простора. Најважнији успех 
који смо реализовали у 2019. годи-
ни је почетак сарадње са тржиштем 
САД-а и покретање израде медицин-
ских, лабораторијских уређаја, као 
и производњу модула машина за из-
раду памучних влакана. То је био пот-
пуно нов начин размишљања за нас 

пошто смо морали да разумемо спец-
ифичност и захтеве ових тржишта, 
као и организовање прекоокеанског 
транспорта.

Сећамо се да су очекивања у 2019. била 
висока. Метех је планирао да постане 
лидер на Балкану у производњи делова 
од метала и лимова. Да ли сте успели у 
томе?

Сматрамо да је Метех једна од 
водећих компанија у производњи ме-
талних делова и конструкција од тан-
ких лимова. Стремљења су увек висо-
ка и успеси су нешто што ми видимо 
као нормалан след нашег квалитет-
ног рада и истрајности. Данас, Ме-
тех је веома добро позициониран не 
само на Балкану већ и на европском 
тржишту. Поносни смо на чињеницу 
да је компанија успешна и призната 
и у свету. Уколико купац планира да 
започне сарадњу са добављачем у 
јужноевропском региону, Метех је 
практично незаобилазна опција.

Да ли је руководство било задовољно 
постигнутим? Како је изгледао финални 
финансијски извештај за ту годину?

Иако је Метех у 2019. постигао већи 
обрт капитала у односу на 2018, раст 
је био спорији од очекиваног. Из тог 
разлога је руководство спровело ин-
терна побољшања како би заједно 
са крупним инвестицијама омогућио 
будући раст компаније.

КОМПАНИЈА “МЕТЕХ”

Компанија Метех, која је један од оснивача Слободне зоне Смедерево, међу нашим 
суграђанима (а неретко и шире), важи за једног од најпожељнијих послодаваца, као 
што и на мапи локалне привреде заузима значајну позицију. Зато је за читаву заједницу 
важан податак да је ова белгијска компанија успела да се, чак и у време највећих 
пословних изазова, одупре тешкоћама и савлада препреке и то без икаквих промена 
када је реч о броју запослених као и неким приоритетним плановима за будући 
развој.  О свему томе, за ово издање “Наших новина” говори Александар Јовановић, 
комерцијални директор. 
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