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Арапи заинтересовани и за панчевачку луку 

и ЈРБ 

Ускоро међудржавни споразум са Емиратима, а запосленима у седам комбината који се продају 

биће понуђено да остану да раде 

Међудржавни споразум између Србије и Уједињених Арапских Емирата (УАЕ) биће потписан у 
фебруару, а односиће се на сарадњу у многобројним областима, пре свега у пољопривреди, 
најавио је јуче Млађан Динкић, министар финансија и привреде Србије после састанка са 
делегацијом стручњака компаније „Ал Дахра” коју је предводио Хадим Абдул Алдареи, заменик 
председника ове компаније. 

– То ће бити правни основ за коначно потписивање уговора с компанијом „Ал Дахра” који ће 
бити закључен током марта. Циљ емиратске компаније је и да у релативно кратком року 
изгради пет фабрика за производњу сточне хране у Србији. Одлука о локацијама фабрика биће 
донета за месец и по дана, али се већ сада зна да ће једна бити у Бачкој Паланци – рекао је 
Динкић додајући да ће у наредном периоду, захваљујући инвестицији из Емирата, домаћа 
пољопривреда постићи веће приносе, али и много већи извоз. Он очекује да ће „Ал Дахра”, која 
је прошле године имала извоз од 800 милиона долара, јер поседује и трговинску мрежу, осим у 
аграрној производњи у Србији, учествовати и у откупу робе од домаћих пољопривредника. 

Динкић је истакао и да је договорено да од сутра стручњаци „Ал Дахре” буду у вези с 
директорима пољопривредних комбината који се продају, да би се договорили о томе како да 
се на најбољи начин искористи предстојећа пољопривредна сезона. 

Према његовим речима, запосленима у тих седам пољопривредних комбината, који у марту 
треба да постану део заједничке компаније „Ал Дахре” и државе Србије, биће понуђено да 
остану да раде, а свима који то не буду желели биће омогућен и социјални програм. 

Динкић је рекао и да је „Ал Дахра” заинтересована за инвестиције у Луку Панчево и 
Југословенско речно бродарство (ЈРБ). 

– С руководством Панчева разговараћемо о томе да се 40 хектара земљишта, које је у 
власништву државе стави у функцију изградње нове, савремен луке, која би била чвориште и 
логистички центар за извоз. Та лука служила за извоз пољопривредних производа, али уз 
могућност да се прошири и на извоз индустријских производа. „Ал Дахра” је изразила интерес 
да помогне у обнови флоте ЈРБ-а, а модалитети будуће сарадње тек ће се утврдити. Идеја је да 
се у наредном средњорочном периоду инвестира 40 милиона евра у куповину нових бродова, 
чиме би се индиректно запослила српска бродоградилишта – рекао је Динкић. 

Хадим Абдул Алдареи је рекао да је та компанија веома заинтересована за инвестирање у 
српску пољопривреду и најавио улагање од око 300 милиона евра. – Србија је веома важна за 
нас, за робу коју ћемо производити, не само за Емирате, већ и за цео свет. Нормално је да у 
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српској јавности постоје сумње у вези с инвестицијом, али сви који буду стрпљиви увериће се за 
годину дана у остварење планова о којима се сада прича – рекао је овај инвеститор. 

Најавио је и да ће „Ал Дахра” правити стратешке резерве хране и у Србији, што ће помоћи да се 
задовоље стратешке потребе Емирата, а вишак ће понудити међународном тржишту. 

Министар пољопривреде Србије Горан Кнежевић оценио је да је споразум с „Ал Дахром” један 
од најбољих договора који је Србија постигла у последњих неколико деценија. Уговором са 
емиратском компанијом Србија добија знање, технологију и новац, рекао је он и додао да ће 
бити оформљени оперативни тимови који ће радити на терену са представницима Емирата и 
изразио уверење да ће се први ефекти инвестиције видети до краја ове године. 

Ј. Рабреновић 

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Najveca-penzija-10-puta-veca-od-najmanje.sr.html 

Највећа пензија 10 пута већа од најмање 

Војне пензије прате раст зарада, јер је њихово учешће у платама 91,2, док су примања 

пензионера фонда запослених 59,2 одсто од плате 

Пензије пензионера Фонда запослених за 11 месеци прошле године порасле су у просеку за око 
1.280 динара уз инфлацију од 12,2 одсто. У јануару 2012. просечна пензија из тог фонда била је 
24.314, а закључно с новембром, како показују подаци Фонда ПИО, 25.504 динара што је 
учешће у просечној новембарској заради од око 60,4 одсто, односно за око шест процената 
мање него на почетком 2012. године. 

Статистика фонда показује, ако се посматрају примања свих категорија пензионера, 
укључујући и професионална војна лица, да су пензије од јануара до новембра 2012. порасле за 
227 динара с 22.336 на 23.563 динара и њихово учешће је крајем прошле године у просечној 
заради износило 55,6 процената или за око шет одсто мање него почетком исте те године. 

Истовремено је број старосних пензионера од јануара до децембра у просеку већи за око 22.750 
лица и њихова просечна пензија је за 11 месеци повећана за свега 681 динар. Кад је реч о 
инвалидским пензионерима њихов број је опао од јануара до новембра за око 7.628 
пензионера. 

Ако се посматрају зараде војних лица који су отишли у старосну мировину просечан износ 
пензија је око 50.144 динара или за око 1.200 динара више него на почетку прошле године. 
Инвалидске пензије војних пензионера у просеку износе око 42.014 динара, док су породичне у 
просеку око 34.188 динара. 

Ако се има у виду раст инфлације, статистика фонда потврђује да су пољопривредни 
пензионери у најтежој ситуацији. Просечена старосна пензија за око 177.702 пензионера 
износи око 9.966 динара, инвалидска око 10.413, а породична – 7.068 динара. 

Најнижа пензија пензионера Фонда запослених износи 12.898 динара и прима је 88.898 лица. 
Највећа пензија по старом закону је 83.114 динара и прима је око 1.600 лица. Највећу пензију с 
40 година стажа од око 111.155 динара прима само један пензионер. Дотле највећу пензију за 
42,5 година стажа од 118.102 прима свега 59 пензионера. 

Најнижи износ војних пензија од 12.898 динара прима 10 лица. Међу њима нема оних 
пензионера који примају највишу пензија за 40 или 42,5 година стажа. 
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Учешће пензија професионалних војних лица у просечној заради прилично је велико. Готово 
да се може рећи да прате раст зарада па је у новембру то учешће било 91,2 процента, а у јануару 
прошле године чак 97,6 одсто, што је далеко више од старосних пензионера чији је просек у 
зарадама око 61,3 одсто. 

Статистика показује и да је учешће пољопривредних пензионера у просечној заради 19,3 одсто. 

Ј. Петровић 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Nepismene-zene-u-zapostavljenim-selima.sr.html 

Неписмене жене у запостављеним селима 

Др Ана Пешикан: Са села емигрира више жена, остају оне старије и необразоване. – Академик 

Драган Шкорић: Син увек има предност 

 

Један од разлога за огроман број неписмених жена у Србији лежи у полној дискриминацији  

Републички завод за статистику објавио је да је у периоду између два последња пописа укупан 
број неписмених смањен за чак 45,28 одсто, али и да у овој популацији апсолутно доминирају 
жене. По речима начелнице Одељења за попис становништва Снежане Лакчевић, међу 164.884 
неписмених, 82,1 одсто чине жене које углавном живе на селу, по занимању су домаћице и у 
просеку имају 71,5 годину. 

– Мене овај податак није изненадио, пре бих рекао да је то врло тужан податак за све нас – 
каже академик Драган Шкорић, председник Одбора за село Српске академије наука и 
уметности. 

На наше питање да ли ови проценти могу да имају везе и са полном дискриминацијом, он 
одговара да сигурно делом имају везе, јер је син увек имао предност. Академик износи и мало 
познате податке да је на селу у овом тренутку 260.000 неожењених мушкараца и 100.000 
неудатих жена до 40 година. 

Да је лош социјални положај жена на селу условљен изразитом имовинском неједнакошћу, 
став је Групе за развојну иницијативу „Секонс”. Она је својевремено у Привредној комори 
Србије објавила резултате свог истраживања које показује да су жене двоструко 
маргинализоване као припаднице пољопривредних домаћинстава и као жене унутар 
економске и породичне организације тих домаћинстава. 

Према овим подацима, жене су власнице тек једне десетине сеоских домаћинстава, 84 одсто 
њих не поседује земљу, пензијско и инвалидско осигурање не уплаћује 93 процента, а 17 одсто 
нема ни здравствено осигурање, јер немају свој новац. 

Више од 70 одсто жена на селу има статус помоћног члана домаћинства, што значи да су 
ангажоване у породичном послу, али нису плаћене за тај рад. Оне за то не добијају никакву 
накнаду, па практично раде за пуко преживљавање, за преноћиште и храну, коју саме узгајају и 
саме спремају. У сезони пољопривредних радова 65 одсто жена ради дуже од прописаног пуног 
радног времена, без дана одмора. 

Др Ана Пешикан, професорка Филозофског факултета и једна од креатора Стратегије развоја 
образовања Србије, каже да није изненађена најновијим подацима пописа становништва и 
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додаје да је потребно тражити више разлога за чињеницу да је 80 одсто жена неписмено, 
пошто се овде укршта неколико феномена. 

– Овде треба гледати „иза” процената који на први поглед говоре да више жена напушта 
школу, па су стога жене неписменије. Међутим, позадина овога може бити и још један 
феномен, а то је да са села емигрира више жена. Оне млађе, способније, желе да се додатно 
образују, желе да потраже бољи живот у граду. Већина одлази из нужде не зато што не воле 
село, и када тако гледате, логично је да тамо остају углавном мушке главе и старе жене које су 
неписмене – објашњава др Пешикан. 

Ови подаци, с друге стране, наставља саговорница, јасно показују и политику државе према 
селу и уколико се она под хитно не промени, писменији ће наставити да хрле ка градовима, око 
којих ће се створити прстенови сиромаштва и неписмених. 

– Ја сам ипак по природи непоправљиви оптимиста, није лако водити политику земље која има 
много проблема, али се у овој области објективно може много урадити. Није све само у улагању 
у пољопривреду, иако је и оно потребно, наравно, али се заборавља да је образовање на селу 
неодвојиво од развоја села. Треба подизати квалитет живота, повећати обухват деце 
предшколским и основним образовањем, има много пројеката који се предлажу, ево, за нашу 
идеју о сеоском образовном туризму су више слуха имали странци – истиче наша саговорница. 

Она додаје да је довољно да се погледају решења у неким другим земљама, па онда неће чудити 
податак да најразвијенији инсистирају да обухват деце предшколским васпитањем буде 100 
одсто, јер су истраживања показала да дугорочно гледано, ово даје боље економске ефекте. У 
Србији тек 14 одсто малишана са села, узраста од три до пет година, иде у вртиће. 

– Довољно је обићи сеоске школе и све ће вам бити јасно – оне су лошије опремљене него оне у 
градским срединама, ученици постижу ниже резултате од вршњака у граду, вртића скоро и да 
нема… Обично се све заснива на ентузијазму појединца. Такође довољно говори и чињеница да 
у Министарству просвете немате ниједну особу која је задужена да се брине о сеоском 
образовању – указује др Пешикан, која више од 15 година обилази сеоске школе. 

Сандра Гуцијан 

 

 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/365765/DinkicVlada-daje-Tigru-pozajmicu-od-200-miliona-dinara 

Динкић:Влада даје Тигру позајмицу од 200 
милиона динара 

Влада Србије обезбедиће следеће недеље краткорочну позајмицу компанији Тигар од 200 

милиона динара да би се радницима исплатиле зараде за протекла два месеца и да би могли да 

овере здравствене књижице, изјавио је данас миминистар финансија и привреде Младјан 

Динкић. 
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Он је истакао, током посете фабрици, да ће, такође, бити обезбедјена гаранција Фонда за развој 

од 15 милиона евра да би се репрограмирали комплетни дугови Тигра, осигурала средства за 

обртни капитал и поруџбине те компаније могле да реализују. 

 

Динкић је рекао и да је генерални директор Тигра Јелена Петковић поднела остваку на захтев 

синдиката, као морални чин. 

  

Према речима Динкића, компанија Тигар је лани запала у финансијске тешкоће због кредита 

банака узетих у ранијем периоду. 

  

Он је навео да је влада одлучила да помогне Тигру како би та фабрика могла у кратком року да 

се врати на место лидера у гумарској производњи. 
 

 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1259030/Dr%C5%BEava+%C4%87e+pomo%C4%87i+%22Tigru%2

2.html 

Држава ће помоћи "Тигру" 

У току наредне недеље биће обезбеђено 200 милиона динара за исплату заосталих 
плата и оверу здравствених књижица запосленима у пиротском "Тигру", одлучено 
на састанку министра Млађана Динкића са руководством и представницима 
синдиката те компаније. Држава ће бити гарант за репрограм дугова "Тигра". 

Министар финансија и привреде Млађан Динкић рекао је приликом посете комбинату "Тигар" 
у Пироту да ће Влада Србије следеће недеље обезбедити краткорочну позајмицу вредну 200 
милиона динара, како би фирма исплатила две заостале зараде и доприносе и да радници могу 
да овере здравствене књижице. 

Припремила Маја Мијалковић 

Динкић: Немам времена за приче о изборима 

Лидер Уједињених региона Србије Млађан Динкић изјавио је да нема времена за приче о 
новим изборима у Србији. "Они који немају преча посла, нека причају о изборима. Од моје 
странке ништа од тога не зависи тако да се не оптерећујем тиме", рекао је Динкић у Пироту. 

Према његовим речима, у овом тренутку најважније је људима обезбедити посао, плате и 
сигурну будућност, због чега он сваког дана ради на томе и обилази све делове Србије. 

На питање новинара да прокоментарише писање таблоида о повезаности чланова кабинета 
премијера Ивице Дачића са Шарићевим кланом, Динкић је рекао да такве приче нису добре и 
да те ствари морају да се реше. 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1259030/Dr%C5%BEava+%C4%87e+pomo%C4%87i+%22Tigru%22.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/13/Ekonomija/1259030/Dr%C5%BEava+%C4%87e+pomo%C4%87i+%22Tigru%22.html
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"Ми ћемо такође обезбедити одговарајућу гаранцију Фонда за развој у износу од 15 милиона 
евра како би се извршио репрограм комплетних дугова 'Тигра', обезбедила средства за обртни 
капитал и како би поруџбине које 'Тигар' има у изобиљу могле да се реализују у пуној мери што 
би омогућило фабрици да изађе из финансијских проблема који је прате од прошле године", 
рекао је Динкић.  

После састанка са руководстом "Тигра", општине Пирот и синдиката, Динкић је истакао да 
"Тигар" може рачунати и на кредит Европске инвестицоне банке у вредности од четири 
милиона евра.   

"Битно је да скупе кредите банака које 'Тигар' има заменимо повољним позајмицама банака са 
одређеним грејс периодом, како би ове године та средства могла бити уложена у куповину 
репро материјала и повећање раста извоза. Очекујемо да ће ове године извоз 'Тигра' износити 
око 65 милиона евра", рекао је Динкић, додајући да Влада помаже предузећу коме је тешко. 

Динкић је рекао да је инсистирао на заједничком састанку са пословодством и синдикатима и 
да се из тешкоћа "не може изаћи парцијалним мерама већ само консензусом". 

Генерална директорка "Тигра" Јелена Петковић, која је поднела оставку, није присуствовала 
састанку.   

"Обавештен сам да је генерална директорка поднела оставку. Схватам то као њен морални чин 
и очекујем да ће ускоро бити изабран нови директор који ће наставити да води компанију 
путевима успеха", изјавио је Динкић.  

Министар Динкић је подсетио да је компанија "Тигар" прошле године запала у финансијске 
тешкоће због кредита банака узетих у ранијем периоду и нагласио да је Влада одлучила да 
помогне "Тигру" како би та фабрика могла у кратком року да се врати на место лидера у 
гумарској производњи. 

Када је реч о улагању у инфраструктуру, Динкић је рекао да сматра да сваки део Србије има 
право на добру инфраструктуру, али да мора да се постави редослед приоритета у њеној 
изградњи. 
 
"Најпре морамо да завршимо међународне правце, а свакако не смемо да заборавимо ни 
регионалну инфраструктуру", истакао је Динкић, одговарајући на питање о инцијативи за 
изградњу пруге Ваљево-Лозница.  
 
"Сигурно је да то јесте пројекат који је важан за тај регион, али морамо да видимо који је 
редослед приоритета", навео је Динкић. 

"Да ли треба градити пругу од Београда до Новог Сада -свакако да, од Ваљева до Лознице - 
свакако да, само прво треба урадити међународни правац, а не заборавити ни регионални", 
рекао је Динкић. 
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/novi-sindikat-tuzi-nekadasnje-rukovodstvo 

Нови синдикат тужи некадашње 
руководство 
 

Нови синдикат Завода за хитну медицинску помоћ у новембру 2011. године поднео 
је кривичне пријаве против некадашњег руководства ове здравствене установе, 
због сумње да је проневерило плате 75 медицинских техничара. 

Од јуна прошле године, случај медицинских техничара запослених у Заводу стоји нетакнут у 
јавном тужилаштву. Револтиран спорошћу тужилаштва, председник новог синдиката Завода 
Милан Делић позвао је јуче новинаре како би упознао јавност са проневером плата радника. 
Од априла 2009. до октобра 2011. године за 75 медицинских техничара запослених у Хитној 
служби плате су исплаћиване у умањеном износу за 4.000 динара месечно, те укупни дуг 
износи девет милиона. Због овога поднете су кривичне пријаве против тадашњег директора 
Завода др Ненада Арацког и помоћнице директора задужене за финансије Светлане 
Вукаловић. 

- Када смо дошли до ових података који сведоче да нам се поткрадају зараде, поднео сам личну 
кривичну пријаву Вишем тужилаштву 11. фебруара 2011. године, а под оптужбом да су 
одговорне особе починиле кривично дело злоупотребе службеног положаја чиме су, без 
законске основе, стекли знатну имовинску корист - рекао је Делић. 
Део запослених, који су сада чланови новог синдиката, поднели су кривичне пријаве девет 
месеци касније, односно 10. новембра 2011. године по истом основу и против истих особа. 

- Тек тада Јавно тужилаштво налаже Одељењу за привредни криминал да покрене истражне 
радње. Сви медицински техничари који су поднели кривичне пријаве, појединачно су давали 
изјаве и интензивно се радило на случају све до шестог месеца прошле године. Тада настаје 
тајац - истиче Милан Делић. 

Према његовим речима,  овим поступком тужилаштво шаље поруку да неко може да узме од 
плата запослених, које се притом исплаћују из републичког буџета и да не одговара за то, што 
је потпуно непримерено, напомиње саговорник. Делић каже да је нови синдикат регистрован  
23. фебруара прошле године, а тек пре пет дана је стекао репрезентативност. То   значи да 
председник може у јавности да представља права запослених, што је и циљ  синдиката, те је у 
припреми и покретање колективног спора. И. Д.  
 

 

 

 

 

http://www.dnevnik.rs/novi-sad/novi-sindikat-tuzi-nekadasnje-rukovodstvo
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БЕТА 

http://www.naslovi.net/2013-02-01/beta/ugovor-o-poboljsanju-uslova-rada-zaposlenih-u-prosveti/4550439 

Уговор о побољшању услова рада 
запослених у просвети 
Бета  

БЕОГРАД, 1. фебруара 2013. (Бета) - Министар просвете Жарко Обрадовић потписао је у петак 
уговор са Синдикатом образовања Србије којим се побољшавају услови рада запослених у 
установама студентског стандарда. 
 
Посебан колективни уговор регулише питања прековременог рада, отпремнина, као и друга 
питања запослених, саопштило је то министарство. 
 
Обрадовић је истакао да ће ресорно министарство и репрезентативни синдикати у образовању 
заједно наставити да унапредјују положај запослених и квалитет образовања у Србији. 
 
Према речима председника Синдиката образовања Србије Бранислава Павловића, синдикати 
су задовољни потписивањем тог уговора у коме су прецизирана нека питања. 

АЛО 

http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/uzeo-otpremninu-pa-seo-u-direktorsku-fotelju/10251 

ДИРЕКТОР „ЈАТ КЕТЕРИНГА“ МАЈСТОР ЗА УЗИМАЊЕ ПАРА 

Узео отпремнину, па 
сео у директорску фотељу! 
Аутор: Александра Медаковић  

Боривоје Ковачевић, директор фирме “Јат кетеринг”, отишао је крајем 2012. 
године на неплаћено одсуство да би у компанији “Јат ервејз”, у којој је такође био 
на неплаћеном одсуству, узео отпремнину за пензију у вредности од око 200.000 
динара, а затим се после само неколико дана поново вратио на место директора 
“Јат кетеринга”, где прима око 250.000 динара, сазнаје “Ало!”. 

Боривоје Ковачевић узео неплаћено одсуство у „Јат кетерингу” да би у „Јат 

ервејзу“ добио отпремнину за пензију, а онда се вратио на функцију у 

„Кетерингу“ 

Драган Кабић, председник самосталног синдиката овог предузећа, тврди да је Ковачевић у “Јат 

кетеринг” дошао из фирме “Су-порт”, иначе ћерке фирме “Јат ервејза”, а да је претходно био на 

списку радника “Јата”. 

http://www.naslovi.net/2013-02-01/beta/ugovor-o-poboljsanju-uslova-rada-zaposlenih-u-prosveti/4550439
http://www.alo.rs/vesti/aktuelno/uzeo-otpremninu-pa-seo-u-direktorsku-fotelju/10251
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- Ковачевић је у “Јат ервејзу” узео неплаћено одсуство 2010. године како би дошао на место 

директора “Јат кетернига”. Међутим, почетком децембра је затражио неплаћено одсуство у 

нашој фирми и активирао своје радно место у “Јат ервејзу”. Пошто је напунио године 

неопходне за одлазак у пензију, он је узео отпремнину у висини од три просечне плате и вратио 

се после свега неколико дана на место директора “Јат кетеринга”- наводи Кабић. Да зло буде 

веће, како истиче наш саговорник, први човек овог државног предузећа, које већ годинама не 

исплаћује доприносе радницима, у “Јат кетерингу” прима плату од око 2.000 евра! 

 

- Са председником скупштине потписао је уговор о делу по коме је коефицијент девет, што 

значи да уз минули рад и разне додатке месечно прима од 180.000 до 250.000 динара. У 

уговору о раду, који су имали сви директори пре њега, па основано сумњам да сличан уговор 

има и он, пише да у случају отказа добија отпремнину у висини од 1,5 милиона динара - наводи 

Кабић у писму које је послао премијеру и надлежним министрима у његовом кабинету, у које је 

“Ало!” имао увид. С друге стране, у “Јат ервејзу” истичу да је Ковачевић радни однос засновао 

31. јануара 1978. године, а да му је 10. децембра 2012. године, због навршеног радног века, 

престао радни однос. 

 

- Ковачевић је од 2010. године до 2012. године био на неплаћеном одсуству у фирми, а због 

обављања послова на функцији директора “Јат кетеринга”- објашњавају у “Јат ервејзу”. У 

фирми “Су-порт” истичу да је Ковачевић био ангажован по основу уговора о допунском раду у 

овој компанији од 1. јуна 2009. до 31. јануара 2010. године. 

Ковачевић: Све је по закону 

Боривоје Ковачевић, директор “Јат кетеринга”, истакао је јуче у кратком разговору за “Ало!” да 

је све било по закону. 

- Све што је одрађено било је апсолутно по закону, а то што раде представници синдиката 

представља урушавање угледа и позиције компаније која се већ и овако бори за преживљавање 

- био је кратак Ковачевић, који је обећао да ће, с обзиром на озбиљност оптужби, данас и 

писмено одговорити. 

 

 

 

 


