
ГИГАНТ ПОНОВО РАДИ

ЦРЕП ЈЕ НАШ ХЛЕБ!ЦРЕП ЈЕ НАШ ХЛЕБ!
ТОЗА МАРКОВИЋ ЈЕТОЗА МАРКОВИЋ ЈЕ
ЗЛАТНО НАСЛЕЂЕ И ЗЛАТНО НАСЛЕЂЕ И 

БУДУЋНОСТ КИКИНДЕ!БУДУЋНОСТ КИКИНДЕ!

Домаћинским пословањем одблокиран рачун фирме   •   Плате се већ девет 
месеци исплаћују редовно   •   Исплаћени дугови добављачима   •   Купљена нова 

опрема, повећава се производња црепа, уводи нови формат подних плочица!
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решавања наслеђених 
проблема, којих је било 
превише да бисмо их 
превазишли за девет 
месеци. Међутим, 
важно је да нашим 
радницима, грађанима 
Кикинде, који нас сма-
трају својим највред-
нијим брендом, нашим 
добављачима и купцима 
поднесемо детаљан 
извешај о планови-
ма и пројектима које 
ћемо реализовати а  уз 
подршку „Србијагаса”, 
Владе Републике Ср-
бије. Покрајинске владе 
и Града Кикинде.
Без обзира што је 
напредак евидентан, 
чека нас још доста 
посла. Важно је истаћи 
да „Тоза Марковић” 
из дана у дан постаје 
финансијски све 
стабилнији, што је 
охрабрујуће и моти-
више нас да уложимо 
још више напора. Већ 
девет месеци сви рад-
ници редовно добијају 
плате и велики део 
дугова добављачима 
је враћен. Производња 
се стабилизовала, те 
нам то даје простора да 
повећамо производњу и 
уведемо иновације које 
ће допринети конку-
рентности на тржишту. 
Верујем да ће до краја 
2022. године „Тоза Мар-
ковић” бити предузеће 
са сређеним финансија-
ма. Предузеће задовољ-
них радника. Предузеће 
чији ће производи бити 

тражени на тржишту. 
„Тоза Марковић” оп-
стаје годинама и важна 
је како нама и свим за-
посленима тако и свим 
грађанима Кикинде.  
„Тоза Марковић” је име 
коме се веровало. Од 
Триглава до Ђевђелије. 
Нажалост, поједи-
не одлуке нису биле 
повољне те преду-
зеће „Тоза Марковић” 
није избегло судбину 
целокупног друштва. 
У катастрофалној 
приватизацији гурнут 
је у дужничко ропство. 
Зато смо девет месеци 
даноноћно радили да 
бисмо вратили дугове, 
да бисмо поново могли 
да радимо. Да стварамо. 
Да исплаћујемо плате. 
Сада, када смо успели 
да вратимо добар део 
наслеђених дугова, и да 
унапредимо рад фирме, 
важно је да гледамо 
напред, и мислимо о 
развоју. Наш план опо-
равка предузећа није 
списак лепих жеља. 
Још мање је пројек-
ција немогућег. План 
представља прецизну 
мапу рада, детаљан 
списак потеза у наред-
ним месецима који ће 
предузећу омогућити 
да почне позитивно да 
послује. Ми не желимо 
да говоримо о прошло-
сти. Одлучни смо да 
искорачимо из тог зача-
раног круга и да уместо 
у прошлост гледамо у 
будућност. Зато верујем 

да ћемо, захваљујући 
заједничком раду нашег 
тима и наших вредних, 
преко 520 радника, 
уместо о основним 
условима за рад, моћи 
да говоримо о финан-
сијским и пословним 
успесима наше ком-
паније. Да би до тога 
дошло морамо убрзано 
да радимо на даљој 
санацији штете која је 
пре нас направљена, 
и након стабилиза-
ције кренемо у правцу 
повећања и унапређења 
производње, нових 
улагања у постојећа по-
стројења али и улагања 
у иновације. Развоју 
предузећа допринеће 
и наше нове подне 
плочице у формату од 
60 пута 60 сантиметара, 
које дизајнира један 
од најбољих дизајнера 
плочица у Европи. Наш 
план представља пут 
опоравка „Тозе Марко-
вића”. Много посла је 
пред нама! Али, уверен 
сам да заједно можемо 
да реализујемо и више 
од планираног. Будућ-
ност „Тозе” је наша оба-
веза.„Тоза Марковић” је 
био синоним успеха на 
целом Балкану. То слав-
но наслеђе и снажан 
развој Србије нас оба-
везују да радимо више 
и обезбедимо сигурне 
перспективе за рад-
нике, за Кикинду и да 
опет постанемо лидер 
у српској индустрији 
црепа и плочица.

Уводна реч в.д. генералног директора „Тозе Марковића”

Србија је данас земља у којој се 
гради више него било где у овом 
делу Европе. То је прилика да „Тоза 
Марковић”, после дугогодишње 
стагнације закорачи напред, заједно 
са остатком српске привреде.

Не желимо да говоримо Не желимо да говоримо 
о прошлости, о прошлости, 
ВАЖНА ЈЕ ВАЖНА ЈЕ 
БУДУЋНОСТ!БУДУЋНОСТ!

Србија и 
Кикинда 
су данас 
много 
боље 

место за живот него 
пре 10 година. Добар 
пословни амбијент, 
политичка стабил-
ност и економски 
напредак земље, 
пружају прилику за 
оживљавање и развој 
домаће привреде. Ср-
бија је данас земља у 
којој се гради више 
него било где у овом 
делу Европе. То је 
прилика да „Тоза 
Марковић”, после 
дугогодишње стагна-
ције закорачи напред, 
заједно са остатком 
српске привреде. 
Учињени су први 
кораци у циљу 

Бранислав Бандић, 
дипл инг машинства, в.д. генералног директора2
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После вишегодишње блокаде, 
предузеће од Видовдана 2021. 
године поново шаље своје производе 
на српско и балканско тржиште. 
Учињени су значајни помаци на 
свим пољима. Одблокиран је рачун 
фирме. Плате се већ девет месеци 
исплаћују редовно. Исплаћени су 
дугови добављачима

Гигант поново ради пуном паром

Цреп је наш хлеб!Цреп је наш хлеб!
Тоза Марковић је златно Тоза Марковић је златно 

наслеђе и будућност Кикинде!наслеђе и будућност Кикинде!

Фабри-
ка 
цре-
па и 
кера-

мичких плочица 
„Тоза Марковић” 
представља најваж-
нији и највреднији 
бренд Кикинде. 
„Тоза” се после ду-
гог периода стагна-



6  7март 2022.март 2022.

- Наш цреп је од-
носом квалитета и 
цене, веома при-
ступачан највећем  
броју купаца. На-
стојимо да побољ-
шањима досегнемо 
највише стандарде 
квалитета и верујемо 
да ћемо у скорије 
време испунити 
очекивања и најзах-
тевнијих клијената- 
истиче Мирослав 
Гајић.

ИновацИје 
доносе профИт

Гајић наводи да је 
производња плочи-
ца, која је годинама 
била  нерентабилна, 
следећи приоритет. 
Квалитет производа 
је унапређен, што је 
предуслов за даљи 
развој. 
- Уочили смо да је 
највећи недостатак 
био што нисмо у 
понуди имали на 
тржишту веома тра-
жене подне плочице 
димензија 60 пута 
60 центиметара и 
сада радимо на томе. 
Имамо веома добру 
опрему за дизајн и 
штампу плочица, а 
ангажовали смо и 
најбољег дизајнера 
у тој области у овом 
делу Европе. Нови 
дизајн плочица је већ 
припремљен и уско-
ро ћемо га предста-
вити- наводи Гајић.  

Љубинка Цвитановић, 
дипл. инг технологије и 
координатор технолошких 
послова Грубе керамике

„У Фабрици сам од 1995. го-
дине и прошла сам све сте-
пенице, од технолога погона, 
шефа технолошких послова, 
директора, директора погона 

до садашње функције. Више од две деце-
није рада је иза мене. Радни век у „Този” 
провели су и мој супруг, као и мој свекар. 
Нико није као фамилија Шкапик, чијих око 
100 чланова је више од века било запос-
лено у Фабрици. Многи од нас су у слу-
чају потребе, доступни нашој другој кући 
и 24 сата. У мом случају и поред тешког 
периода који је иза нас, вера и оптимизам 
никада нису престајали.  

Драган Ђукановић,
директор производње 
Грубе керамике 

„ Све перспективе нам се от-
варају на нашем повратку на 
стару славу. И поред потеш-
коћа из ранијег периода, бренд 
и име су велики подстрек, а 
рекао бих и решеност новог 

менаџмента који је већ предузео озбиљ-
не кораке. Будно прате процес произ-
водње, набављају резервне делове како 
би опрема и машине биле зановљене. 
Наши приоритети су квалитет и количи-
на производа како би највећа и најбоља 
производња црепа у бившој Југославији 
- поново заузела место којој је припада ”   

Драгољуб Илијин, 
пословођа у Алатници израде 
фине и грубе керамике

„Радим преко 34 године у Фа-
брици, још од 1986. године 
када сам се запослио као бра-
вар. Од тада, да се нашалим, 
нисам био само портир и ди-
ректор. Волим предузеће у ком 

радим, и знао сам да ћу овде и дочекати 
пензију. Побољшање се већ осећа од до-
ласка новог руководства, али неке ствари 
не могу преко ноћи и тога смо сви свесни. 
Уливају ми поверење, хоће да саслушају 
и много тога што сам предложио - прихва-
тили су.”

најстарија и највећа 
цигларска компанија 
у Србији, основана 
пре 155 година, још 
1866. године. Велико 
искуство, постојан и 
врхунски квалитет, 
јасна визија и страте-
гија развоја, довели 
су својевремено 
Компанију на чело 
цигларске индустрије 
у Југоисточној Евро-
пи. Име компаније и 
даље једно од најпо-
знатијих српских 
робних марки.
Главни појединачни 
производ „Тозе Мар-
ковић” је цреп, пре 
свега захваљујући 
вековном искуству 
у изради тог неизо-
ставног заштитног 
дела куће.

ције, може се рећи и 
назадовања, поново 
враћа у тржишну 
утакмицу. После 
вишегодишње бло-
каде, предузеће од 
Видовдана 2021. го-
дине поново шаље 
своје производе на 
српско, балканско 
али и европско 
тржиште. Да би се 
ствари минимално 
вратиле у период из 
златног „Тозиног” 
доба потребно је 
време, али учињени 
су значајни помаци 
на свим пољима. 
Одблокиран је 
рачун фирме. Плате 
се већ девет месеци 
исплаћују редовно. 
Исплаћен је велеки 
део дугова добавља-
чима. 
Након консоли-
дације пословања 
која је  спроведе-
на, приступило се 
побољшању квали-
тета и постоји свест  
да на томе мора још 
много да се поради. 

- Велики подстрек 
нам дају оцене 
наших купаца који 
истичу да се квали-
тет осетно поправља. 
Поред доброг 
пласмана на до-
маћем, наше највеће 
извозно тржиште је 
Румунија а одличне 
пласмане имамо у 
Бугарској, Мађар-
ској и свим земљама 

бивше Југославије. 
Занимљиво је да 
извозимо у Израел 
а тренутно радимо 
на развоју пољског, 
словачког и немачког 
тржишта. Нажалост, 
у овом тренутку је 
обустављен извоз у 
Украјину која има 
озбиљан потенцијал 
за куповину наших 
производа. 
Имамо прилику да се 
пословним партне-
рима и сарадницима 
препоручимо  ко-
ректношћу и обзир-
ношћу – наводи Ко-
мерцијални директор 
Мирослав Гајић.     

оптИмИзам 
с разлогом

Оптимизам није 
неоправдан. „Тоза 
Марковић„ има свој 
ископ, и то је пред-
ност овог предузећа. 
- Фабрика се прости-
ре на 214 хектара, 
а ту су и одлична 
инфраструктура као 
и  сировинска база. 
Поред глине веома 
доброг квалитета, 
„Тоза Марковић” 
располаже и одгова-
рајућим складиштем 
од 68 хиљада кубних 
метара, највећим 
у Европи - што 
представља вели-
ку компаративну 
предност у односу 
на конкуренцију.  
„Тоза Марковић”  је 

Поред 
глине вео-
ма доброг 
квалите-
та, „Тоза 

Марко-
вић” рас-

полаже 
и одгова-
рајућим 

скла-
диштем 

од 68 
хиљада 
кубних 

метара, 
највећим 
у Европи

Фабри-
ка се 

простире 
на 214 

хектара, 
а ту су и 
одлична 
инфра-

структу-
ра као и 

сировин-
ска база
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поверење радника у 
фабрику. Радници су 
душа „Тозе Марковић”. 
А „Тоза Марковић” је 
главни бренд Кикин-
де. Зато сваког дана 
заједно са радници-
ма, кроз домаћинско 
пословање, настојимо 
да унапредимо произ-
водни процес, повећа-
мо продуктивност и 
побољшамо квалитет 
производа. То не може 
да се уради преко 
ноћи. То је процес, али 
сам уверен да сви ми 
заједно, радници, руко-
водство и држава, има-
мо исти циљ. Тај циљ 
је успешна фабрика 
чији радници не брину 
за своју егзистенцију, 
имају сигуран посао 
и стабилна примања 
-наводи Извршни 
директор Витомир 
Вучковић 

КвалИтет 
гарантује успех

Покретање произ-
водње био је тежак 
задатак. Дугови према 
добављачима били 
су велики. И зато је 
поновно задобијање 
њиховог поверења 
био задатак од изу-
зетне важности за 
пословање. Сарадња 
је настављена. Тоза је 
бренд и име који још 
увек ужива велико 
поверење! 
- То нам даје снажан 

подстрек, јер је и по-
ред свих отежавајућих 
околности, извесно 
да фабрика може да 
се поврати на стару 
стазу успеха највеће 
цигларске компаније 
у региону – каже Вуч-
ковић.       
Фабрика је успела 
не само да опстане, 
већ и да инвестира. У 
току су припреме за 
покетање производње 
нове линије керамич-
ких плочица 60х60 
центиметара. 
- Одмах по доласку, 
као један од приори-
тетних циљева, поста-
вили смо побољшање 
квалитета производа. 
Тржиште жели поузда-
ност, и ми ћемо им то 
пружити. „Тоза Мар-
ковић” је 155 година 
био синоним за цреп и 
плочице, и наш задатак 
је да то поново буде 
тако. Радници не мо-
рају да брину за плату 
и за егзистенцију. То 
је посао руководства. 
Од радника се очекује 
само да професионал-
но и квалитетно раде 
свој посао – истиче 
Вучковић.  М. И. 

Гордана 
Јоксимовић,  
руковалац 
аутоматском 
линијом 

„У Фабрици су 
остали нају-
порнији, а међу 
њима и ја. Мно-

го је боље него што је 
било, плате су редовније. 
Могле би бити и мало 
веће, али је важно да су 
редовне. И комуникација 
са пословодством је задо-
вољавајућа”. 

 Вука Милошев, 
шеф централ-
ног магацина

„Мој утисак је 
да све иде на 
боље. И важно 
је да се ради. 
Као шеф цен-
тралног магаци-

на мој задатак је да будем 
непрестано присутна и да 
водим бригу о свим поје-
диностима. Волим да ра-
дим са колегама уз узајам-
ност и коректност.”  

Озренка 
Рељић, 
прес мајстор 
специјалних 
комада

„Поносна сам 
што радим од-
говоран посао. 
И зато ме радује 

што је од доласка новог 
менаџмента порастао и 
радни елан, али и већа 
одговорност. Напустили су 
нас они који нису могли у 
корак са захтевнијим ре-
дом, радом и дисципином. 
Чини ми се да млађи на-
раштај веома тешко може 
да сустигне преданост 
послу на који је научила 
наша генерација”.

тако позитивне. Ново 
руководство затекло 
је почетком месеца 
минус од три и по ми-
лиона евра и угашене 
пећи. 

На Видовдан 28.јуна, 
ватра је поново упаље-
на. Из „Тозиних” хала 
на српско тржиште су 
поново кренули цреп и 
плочице. 

тржИште 
гладно црепа

Већински власник 
фабрике Јавно пре-
дузеће „Србијагас”, 
има велике планове с 
некадашњим кикинд-
ским гигантом. Пред 
ново руководство 

постављен је јасан 
циљ - фабрика мора да 
ради, а радници морају 
редовно да примају 
плате. Одмах је 
обезбеђена редовна ис-
плата зарада без дана 
кашњења. За шест 
месеци део дугова је 
враћен, покренуте су 
све старе и осмишље-
не нове производне 
линије. 
Многе ствари су 
урађене, али има још 
много да се уради, да 
би „Тоза” повратио 
своју позицију на 
тржишту. 
- Тржиште је велико. 
У Србији се гради 
више него икад. Наш 
главни задатак био је 
и јесте да повратимо 

Фабрика 
„Тоза 
Мар-
ковић” 
поново 

ради! И у току је 
њена велика обнова. 
Консолидација преду-
зећа је још у току, али 
је рачун одблокиран 
и отплаћена већина 
дугова. Прошлог јуна 
ствари нису биле 

Нови живот и нове перспективе фабрике „Тоза Марковић” 

Нови производи крећу Нови производи крећу 
на тржиште!на тржиште!

На Видовдан 28.јуна 
2021, ватра је поново 
упаљена. Из „Тозиних” 
пећи на српско 
тржиште су поново 
кренули цреп и 
плочице, плате ће бити 
редовне!

одмах је обе-
збеђена ре-
довна Исплата 
зарада без дана 
Кашњења
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Владимир Кикић, 
пословођа смене

„Мој први посао је био дењач 
на вагону. Слагао сам цреп. 
Напредовао сам постепено 
као и сви други, јер се ценио 
радник који хоће да ради. 
Волео сам да учим о послу и 
тако сам након прес мајстора 

постао и пословођа. У октобру наврша-
вам 40 година рада и још нисам сигу-
ран да ли ћу у пензију или ћу остати 
да радим. Ми стари по стажу радници 
смо веома везани за „Тозу” и боли нас 
јако што је предузеће дошло у тежак 
положај”.

Драган Јаконић, 
бравар на одржавању 
Глинокоп

„Много је дотрајалих машин-
ских склопова. Посла има 
много. Ново пословодство 
набавља потребне делове 
што је допринело побољ-
шању стања већег броја 

главних машина. Међутим, потребно 
је зановити и транспортере и низ пра-
тећих машина. Све има свој редослед, 
дакле од копова и багера, до много-
бројних транспортера како би глина 
стигла до погона где ће бити прерађе-
на. Све је битно, јер и најмања ситни-
ца може „зауставити” коп.” 

Марко Растовић, 
одржавање преса у 
Финој керамици

„Инвестициона улагања у 
одржавање преса су јако 
важна. Нажалост изостала 
су ранијих година и зато оне 
не раде оптимално. Потреб-
на су значајна средства за 

ремонте којих давно није било. Неш-
то од машина ћемо одмах покренути, 
а неке морају сачекати или се морају 
купити нове.”  

Квалитет 
произ-
вода, по 
ком је 
„Тоза 

Марковић” нада-
леко био познат, у 
годинама стагна-
ције и пропадања 
је почео да опада. 
Да би се повратио 
углед на тржишту, 
руководство је 
заједно са радници-
ма, одмах по покре-
тању производње, 
почело да ради на 
подизању нивоа 
квалитета. Због ду-
гова и блокаде то је 
био тежак задатак.
 
- Набавку непоход-
них делова за наста-
вак рада дословно 
смо обезбедили 
на реч! Тако смо 
гарантовали плаћање 
добављачима и зато 

разумевање на које 
смо наишли никада 
нећемо заборавити - 
каже Гајић.   
У овом часу изми-
рују се све текуће 
обавезе, али и ду-
гови из претходног 
периода. Са већином 
поверилаца закљу-
чени су споразуми 
о репрограму. Део 
повериоца су „Този 
Марковићу” омо-
гућили током отпла-
те и грејс период у 
„сушном раздобљу”.
- Ситуација је знатно 
боља и редовно на 
месечном нивоу ду-
говања се отплаћују. 
Само потраживања 
ЕПС-а су износи-
ла 121.661.513,39 
динара а фирме 
за обезбеђење 
30.141.364,46 динара 
– наводи Гајић. 
После дугог низа 

БОРБА ЗА ВРАЋАЊЕ ПОВЕРЕЊА КУПАЦА

Купљени резервни делови, нова опрема, 
планирају се нова улагања и нови производи, 
контроле подигнуне на највиши ниво

Квалитет производа пресудан Квалитет производа пресудан 
да Тоза Марковић да Тоза Марковић 
поново буде име које вреди!поново буде име које вреди!
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после дугог 
нИза годИна 
„тоза марКо-
вИћ” је под своје 
оКрИље вратИо 
И малопродају, 
КојИ је посећен И 
послује све боље

година „Тоза Мар-
ковић” је под своје 
окриље вратио и 
малопродају. То је 
учињено након што 
је раскинут уговор 
који је са „Керамиком 
Јовановић” закључи-
ло раније руковод-
ство. Малопродајни 
салон је веома добро 
посећен и послује све 
боље. Поред послов-
них изазова, руковод-
ство инсистира и на 
редовном чишћењу и 
одржавању фабрике, 
фабричких знамења и 
застава, што сведочи 
домаћинском при-
ступу који је толико 
година уназад изо-
стајао. Ново посло-
водство сматра да је 
непосредни приступ 
и повезаност са за-
посленима у произ-
водњи од изузетног 
значаја. Често се 
обилазе погони, раз-
говара са радницима, 
а неретко и са куп-
цима у салону како 
би се чуле потребе и 
сугестије.  М. И. 

Нада Торњански
Фактуриста 
администратор

„Радим у „Този Марковић“ 
већ 43 године и надам се 
да ћу овде да дочекам и 
пензију. За протекло време, 
било је лепих али и ружних 
година. Надам се и верујем 
да ће „Тоза“ и опет бити ги-
гант као што је и била.“

Ирина Гурзулов
Шеф извоза

„У фабрици сам од септем-
бра 2014. године. Почела сам 
као волонтер у служби шпе-
диције да бих убрзо после 
тога прешла у службу извоза. 
У служби извоза сам радила 
као фактуриста, референт из-
воза и од 2020. као шеф изво-
за. Са поносом могу да кажем 
да сам четврта генерација из 
моје куће која је запослена у 
„Този“. Моја мама такође ради 
у „Този“ а свој радни век овде 
су провели и моја бака, деда 
и прадеда.“
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Подизање 
нивоа 
ква-
литета 
захтева-

ло је организационе и 
кадровске промене. 

Ново руководство 
сматра да радници 
најбоље познају 
машине на којима 
раде па су формирани 
тимови предвођени 
најспособнијим и 
најискуснијим радни-
цима. Њихов задатак 
је да подигну продук-
тивност али и квали-
тет производње. Руко-
водство је заједно са 
радницима утврдило 
листу приоритетних 
набавки резервних 
делова. Због недо-
статка новца прво су 

„намирене” оне нај-
хитније и наравно оно 
што је могло одмах да 
се плати.
-После ко зна коли-
ко година урађен је 
делимичан ремонт 
опреме и инсталација, 
који треба да се ради 
једном годишње - 
наводи директорица 
финансија Жељка 
Милошевић.  
Међутим, „Тозу” сада 
мучи други про-
блем. Производња се 
захуктала и продаја 
порасла - не могу да 
зауставе погоне да би 
се приступило потпу-
ном ремонту. 
- За комплетан ремонт 
потребна су знатна 
средства, али и довољ-
но произведене робе 
како бисмо одговори-
ли потражњи и угово-
реним обавезама. Зато 
се опрема занавља 
у ходу у складу са 
финансијским могућ-
ностима- наглашава 
Милошевић.       М. И. 

Бранко 
Настовски, 
организатор 
послова 
у Глинокопу 

„Доласком нове 
руководеће гар-
нитуре ствари 
се поправљају. 

Багери се сређују и све за 
сада иде набоље. Много 
нас је у породици запосле-
но у Фабрици. Верујем да 
боље време тек долази.” 

Војислав 
Мирчевски, 
пословођа 
у погону Фине 
керамике 

„Погон Фине 
керамике ће 
након инста-
лације опреме 

за производњу подних и 
зидних керамичких пло-
чица 60 пута 60 центиме-
тара постати најважнији у 
компанији. Запослен сам 
преко десет година. Ра-
дује ме што се осећа по-
лет и види перспектива.”

Дејан 
Радосавчев, 
пекач у погону 
Фине керамике 

„Четврта ми је 
година рада у 
„Този Марко-
вићу”. Један сам 
од млађих. Мла-

ди људи желе одмах већу 
плату, али то често није 
могуће. То је вероватно 
разлог зашто је мање 
младих радника”.

Приоритет  подизање Приоритет  подизање 
продуктивности и квалитета продуктивности и квалитета 

Најспособнији и најискуснији радници воде 
тимове у производњи

Руководство је заједно са радницима и утврдило 
листу приоритетних набавки резервних делова

„тозу” сада мучИ 
другИ проблем. 
проИзводња 
се захуКтала И 
продаја повећа-
ла- не могу да 
зауставе погоне 
да бИ ИзвелИ пот-
пунИ ремонт
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метанола и сирћетне 
киселине досегла 80 
милиона евра. Две 
компаније, некада 
окоснице развоја Града 
Кикинде, на путу су 
опоравка захваљујући 
одговорној социјал-
ној политици коју је 
Влада Србије спровела 
преко Србијагаса. 
Национална гасна 
компанија је помогла 
очување радних места 
и у другим градовима 
Србије, преузимањем 
Српске фабрике стакла 
у Параћину, панче-
вачке ХИП Азотаре  и 
других. 

велИКИ плановИ
Потпуно је извесно, 
сагласни су сви у 
менаџменту, да без 
помоћи Србијагаса, 
генералног директора 

Душана Бајатовића и 
председнице Над-
зорног одбора „Тозе 
Марковић” Блаженке 
Мандић, компанија не 
би могла да опстане. 
Велику помоћ у најте-
жим тренуцима пру-
жила је и Покрајинска 
влада, односно Секре-
таријати за енергетику 
и за пољопривреду, као 
и ЈВП „Воде Војводи-
не”, односно, локална 
јавна предузећа и Град  
Кикинда. 
Цигларски понос Ки-
кинде је крајем осам-
десетих година између 
осталих земаља, изво-
зио у Канаду, Данску, 
Немачку, Холандију, 
а рекорд у количини 
производње црепа по-
стигнут је 1989. године 
када је извезено 100 
милиона комада. 

Две компаније, некада окоснице развоја 
Града Кикинде, на путу су опоравка захваљујући 
одговорној социјалној политици коју је Влада 
Србије спровела преко Србијагаса

Новка Павловић, 
спремачица

„Надам се да ће Фабрика по-
стати што је некад била. Она 
је за Кикинду и локалну сре-
дину много значила. Много 
породица живи од хлеба 
који се заради у „Този”. При-
мећује се жеља и воља и 
код радника и код вишег ка-
дра да то тако и буде.”

Балинт Ференц, 
виљушкариста

„Дуго сам у фабрици, ускоро 
ће бити 40 година. И сви моји 
су радили или раде у „Този”. 
Пошто радим на отпреми, 
односно утовару робе при-
мећујем да се квалитет по-
правља. Пословодство ми се 
чини коректним за сад и ра-
дује ме што видим да клима у 
предузећу иде набоље.”

Моника Терзин, 
шеф службе за квалитет

„Наша служба ће учинити 
све што је у нашој моћи да 
помогнемо очигледно нову 
и добру пословну иниција-
тиву коју је покренуло ново 
руководство. Побољшања 
квалитета производа отва-
рају предузећу и продоре 
на нова тржишта”. 

Мета-
нол-
ско 

сирћетни комплекс 
Кикинда (МСК) и 
„Тоза Марковић” 
захваљујући ангаж-
ману „Србијагаса„ и 
пословодства пред-
вођеног генералним 
директором Душаном 
Бајатовићем, успели 
су да у најтежим вре-
менима опстану, кон-
солидују пословање 
и припреме основу 
будућег развоја. 

МСК је у протеклој 
години забележио 
раст извоза од 85 
одсто, чиме је укупна 
вредност извезеног 

Борба за раднике и за тржиште

„Тоза” и „МСК” опстали „Тоза” и „МСК” опстали 
захваљујући захваљујући 
Србијагасу и БајатовићуСрбијагасу и Бајатовићу
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Најважнији и најзаслуж-
нији за покретање 
производње и обнову 
„Тозе Марковић” јесу 
ваљани и честити 

радници, њих више од 520 који су 
спремно прискочили и дали све од 
себе да фабрика поново крене пра-
вим путем. Највећи број запослених 
има у просеку више од три деценије 
радног стажа. Многи имају чланове 
породице који раде у Фабрици, а 
неки и генерацијама раде у „Този”.      
- Разговори са радницима су дра-
гоцени, јер њихови савети су више 
него корисни. Много тога се решава 
управо на лицу места.Сви руково-
диоци истичу важност обостране 
комуникације са запосленима, оби-
лазак сваког дела фабрике, целукоп-
ног процеса рада, од ископа глине, 
његовог допремања до производње, 
па до паковања финалног производа 
али и након тога, употреба од стране 
крајњег купца, јер је то једини начин 
да се проблеми који су постојали и 
који се неминовно јављају реше на 
најбољи и најбржи начин-истиче 
нови менаџмент.  

Радници 
вратили 
фабрику у 
живот   
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тада дотрајале опреме. 
Све то је резултирало 
падом квалитета у 
производњи. Преду-
зеће је отишло у стечај, 
а задужење по основу 
утрошеног гаса кон-
вертовано је у већин-
ски власнички удео 
„Србијагаса”. Након 
тога наступа период за 
који се веровало да ће 
донети предузећу боље 
дане. Међутим, ситуа-
ција се није поправила, 
напротив. 
Доласком новог ме-
наџмента, у јуну 2021. 
године, предузеће је 
после више година 
посртања најзад одбло-
кирало рачун и почело 
редовно да исплаћује 
плате. У фабрици 
очекују да ће поди-
зање квалитета и нови 
производи помоћи 
да „Тоза Марковић” 
поново постане профи-
табилно и успешно 
предузеће. 
- Пословна клима 
у Србији се пот-
пуно променила. 
Захваљујући поли-
тичкој стабилности и 
економском напретку 
Србије, све што је 
некад било немогуће, 
сада је поново мо-
гуће. Влада Србије 
је створила повољан 
пословни амбијент. 
„Тоза Марковић” може 
и мора да ускочи у 
воз напретка – наводи 
нови менаџмент.

Бранислава Миолски, 
виши финансијски референт

„Најмлађа сам у мом сектору. 
Финансије налажу и обавезе 
и одговорност. После двого-
дишње блокаде и борбе да се 
радницима исплате зараде, 
ово сада је не само узлазна 
путања већ осетно боље. Чини 

ми се да свима отварају прилике за усав-
ршавање и напредовање”.

Славиша Шодоловић, 
пекач у погону 
Грубе керамике

„Радим са Синишом, мојим 
братом близанцем. Већ 12 
година сам ту и волим што 
сам ангажован на напорном 
и озбиљном послу. Спреман 
сам за новине у раду и да 

допринесем сваком побољшању у про-
изводњи.”

Мита Адамов, 
електромеханичар у погону

„Пуне су ми 43 године у колек-
тиву. Све се покренуло и то је 
јако добро. Желео бих да се за-
мене прекидачи. Трафостани-
це су старе и све то долази на 
наплату у смислу рока трајања. 
Волео бих да се све доведе у 

стање оптималног рада. Чини ми се да за 
то постоји воља”.  

Гордана Бабић, 
књиговођа

„Види се да је Фабрика крену-
ла у добром смеру и то је вео-
ма охрабрујуће за све нас. Ра-
дим већ 32 године и верујем 
да ће „Тоза” поново бити што 
је био некад”. 

Пословна 
стагнација 
и наза-
довање 
некада 

најмоћније компаније 
цигларске индустрије 
почиње, показаће се, 
погубном приватиза-
цијом 2006. године. 
„Тоза Марковић” је 
продат београдском 
ИТХ, бизнисмена 
Дејана Бабића. 

Он и његови најближи 
сарадници ухапшени 
су 2015. године због 
сумње да су оштетили 
кикиндско преду-
зеће за безмало три 
милијарде динара, а 
оптужени су и за утају 
пореза. Повериоци 

„Тозе Марковића”, 
међу којима и Ерсте 
банка, по чијем зах-
теву је напослетку и 
покренут радни стечај, 
потраживали су 50 
милиона евра или дво-
струко више од цене 
по којој је компанија 
приватизована.  

спас

Уместо обавезних 
инвестиција које је 
нови власник треба-
ло да према уговору 
обезбеди, стигли су на 
наплату кредити по-
словних банака. Усле-
дио је одлив кадрова, у 
првом реду инжењера 
и технолога, а изоста-
ло је и занављање већ 

Повериоци „Тозе 
Марковића”, међу којима 
и Ерсте банка, по чијем 
захтеву је напослетку и 
покренут радни стечај, 
потраживали су 50 милиона 
евра или двоструко 
више од цене по којој је 
компанија приватизована

Како је пропала и како је спасена Како је пропала и како је спасена 
највећа цигларска компанијанајвећа цигларска компанија

Због лоше приватизације „Тоза” отишао у стечај

Влада 
Србије је 

ство-
рила 

повољан 
послов-
ни ам-

бијент. 
„Тоза 
Мар-

ковић” 
може и 
мора да 
ускочи у 

воз на-
претка
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Кикинда 
је некад 
била 
зна-
чајан 

индустријски 
центар, али је 
нажалост нису  
заобишли стагна-
ција и пропадање у 
периоду санкција, 
а потом и почет-
ком двехиљадитих. 
„Тоза Марковић” 
има велики значај 
за Кикинду и ширу 
околину. 

Више од 520 запо-
слених у фабрици 
ради и привређује за 
своје породице. Сви 
порези и таксе се 
уредно измирују што 
подразумева и упла-
те локалном буџету. 
Сарадња са локал-
ном самоуправом је 
на изузетном нивоу. 

ослонац 
Једна од најважнијих 

одлука новог ме-
наџмента је била да 
што је могуће више 
пословних партнера 
од којих компанија 
купује делове и 
опрему - буде првен-
ствено са подручја 
Кикинде а потом из 
свих општина север-
нобанатског, средњег 
и јужнобанатског 
округа.
- Циљ је да помог-
немо да повежемо 
што више локалних 
привредних субјека-
та и тако омогућимо 
да што већи број 
грађана наше зајед-
нице привређује 
захваљујући „Този 
Марковић”. Не од-
ступа се од квали-
тета и потреба али 
се на сваки начин 
подржава локална 
привреда- наводи 
Вучковић.  

рад И КвалИтет
Процене руководства 

Развој локалне привреде кроз сарадњу са добављачима 

Више од 520 запослених у фабрици ради и привређује за своје породице. 
Сви порези и таксе се уредно измирују што подразумева и уплате локалном 

буџету. Сарадња са локалном самоуправом је на изузетном нивоу

„Тоза” је наслеђе и „Тоза” је наслеђе и 
будућност Кикиндебудућност Кикинде

су да „Тоза Марко-
вић” има одличне 
предуслове да поно-
во постане успешно 
предузеће. 
- Наша поља су пуна 
одличне глине. Рад-
ници и даље знају 
да праве добар цреп 
и плочице, али су 
после дугих година 
кризе, мало посуста-
ли. Тек однедавно су 
схватили да су наше 
намере озбиљне. 
Сада разумеју наше 
напоре и правац у 
ком се крећемо, да 
иза нас стоји „Ср-
бијагас” и држава. 
Сада знају да су 
њихове плате сигур-
не, и да сада заједно 
треба да подигнемо 
продуктивност и 
квалитет произво-
да. „Тоза” поново 
може бити један од 
главних играча на тр-
жишту, наше је само 
да радимо – наводи 
Гајић.  М. И. 

Једна од 
најваж-

нијих 
одлука 

новог 
ме-

наџмен-
та јесте 
да из Ки-

кинде и 
околних 
општи-
на буде 
што је 
могуће 

више по-
словних 
партне-

ра од 
којих 
ком-

панија 
купује 

делове и 
опрему



Ново посло-
водство 
иденти-
фикова-
ло је две 

инвестиције које су 
значајне за развој „Тозе 
Марковић”. Планира 
се набавка линије за 
аутоматско сортирање и 
паковање црепа и произ-
водња новог формата 
подних плочица 60х60 
центиметара, који спада 
међу најтраженије на 
тржишту. 

Линија за аутоматско со-
ртирање и паковање црепа 
допринела би побољшању 
процеса производње и ква-
литета црепа а самим тим 
и прихода предузећа. Ова 
линија би, такође, омогући-
ла и повећање производње.  

Постоји идеја и да се 
поново покрене произ-
водња блоковске робе, 
јер за то постоји велико 
интересовање, а мо-
гућности за то постоје. 
Унапређење производње 
и квалитета производа 
омогуће ће и повећање 
годишње производње 
и црепа и плочица, а 
све у циљу враћања и 
одржавања финансијске 
стабилности предузећа. 

европсКИ дИзајн
Тржиште плочица пружа 
велике могућности. 
Шпанска, италијанска и 
српска керамика бију бит-
ку на нашем тржишту - а 
плочице су веома доброг 
квалитета.
Руководство је у контак-
ту са купцима и ширим 

Будуће инвестиције и технолошка улагања

Инвестиција у набавку линије за аутоматско сортирање 
и паковање црепа и производња новог формата 

подних плочица 60х60 центиметара, који спада међу 
најтраженије на тржишту у последњој су фази

Плочице 60 пута 60 нови адут 
за освајање тржишта

тржиштем утврдило да 
би нови формат подних 
плочица 60х60 значајно 
утицао на конкурент-
ност са самим тим и на 
повећање прихода. 
- Имамо веома добру 
опрему за дизајн и диги-
талну штампу плочица, а 
ангажовали смо и нај-
бољег дизајнера у тој об-
ласти у овом делу Европе. 
Нови дизајн плочица је 
већ припремљен и ускоро 
ће бити представљен. 

тражена роба
Обе производне линије 
сада су у функцији, чиме 
је обезбеђена производња 
плочица у делу асортима-
на 60 пута 60. У скоријој 
будућности  планирана 
је и набавка пресе која ће 
омогућити производњу 
у форматима 60 пута 120 
центиметара. 
- Купљене су линије за 
аутоматско сортирање и 
паковање, ректификатор 
који омогућава фино об-
резивање, односно мини-
малне фугне и савршену 
поставку плочица. Како 
бисмо употпунили пону-
ду планирамо да имамо и 
опрему за сечење плочи-
ца у траженим форматима 
20 пута 60, односно 30 
пута 60 центиметара. Све 
то ће нам омогућити да 
нам производња плочица 
постане профитабилна 
што до сада није био слу-
чај. Верујем да ћемо већ 
идуће године остварити 
тај циљ.  


