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НС: Полицајци протестовали 
Пише: Данас Онлине 
 
Више стотина полицајаца из Војводине и остатка Србије протестовало је данас испред зграде 
новосадских судова, захтевајући строжије казне и брже решавање случајева напада на 
полицајце током обављања службене дужности, јавља Н1. 
Протест су покренули представници Синдиката српске полиције, које су данас примили и 
представници Основног суда и Тужилаштва у Новом Саду, како би саслушали њихове захтеве, 
али конкретних разговора није било. 
Председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић рекао је да од судова затражио да 
приликом процесуирања кривичног дела напад на полицијског слузбеника и ометање 
полицијског слузбеника у вршењу дужности поштују стриктно закон и не дозволе да 
вишеструки повратници добију могућност да буду пуштени на слободу. 
Према подацима синдиката, у последњих десет година на службеној дужности страдао је 
велики број полицајаца 
Он је апеловао на судије да вишеструким преступницима и онима који су напали полицијаца 
не дају условне казне и не пролонгирају решавање таквих случајева. 
Синдикат је апеловао на медије у Србији да престану да величају криминалце у таблоидима и 
ријалити програмима, те да спрече да "они буду ти око којих ће се Србија вртети", већ да то 
буду "успешни спортисти, хемичари, научници". 
Полицајци су поручили да циљ протеста није утицај на правосудје и тужиластво, те да протест 
није политичке природе и нема везе са политичким странкама. 
"Дошли смо овде и да јавно питамо судије и тужиоце да ли има притисака на њих. Разумемо да 
су и они људи од крви и меса и са се можда плаше за своју безбедност, али онда можемо заједно 
да тражимо од државе да их полиција обезбеђује", рекао је Ранитовић. 
Он је додао да ако полиција може да обезбеђује "разне старлете, естрадне звезде и заштићене 
сведоке", онда може у циљу бољег сутра за децу Србије, да обезбеђују и судије и тужиоце. 
На протесту испред суда окупљни полицајци носили су транспарент на којем је писало "Ако је 
напад на полицајца - напад на државу, колико пута су убили Србију", а на заставама су били 
исписани градови из целе Србије, међу којима и Београд и Нови Сад, Љубовија, Чачак, 
Аранђеловац, Апатин, Пријепоље, Панчево и други. 
Према подацима синдиката, у последњих десет година на службеној дужности страдао је 
велики број полицајаца. 
Навели су и пример ситуације у Новом Пазару, где је током пљачке једне златаре, изгредник 
испалио 70 хитаца из аутоматске пушке и ранио два полицајца, а није кажњен за покушај 
убиства полицајца, већ за разбојништво. 
Из синдиката су на протесту поручили да "судство у Србији није независно", те да је овај 
протест само први корак, а да ће полицајци наставити да се боре за побољшање свог положаја, 
па између осталог и "за повећање дневница за овај опасан посао, које сада износе свега 150 
динара". 
Подсетили су и на случај недавног премлаћивања припадника жандармерије Бориса 
Јевросимовића у Новом Саду, којег су брутално пребили осудјени нарко дилер и његов 
пријатељ. У том нападу страдала је и жена полицајца која је такодје претучена. 
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Неизвесна судбина Јат технике 
Пише: Милош Обрадовић 
 

Етихад потписао меморандум о разумевању са Луфтханза техником о одржавању 

летелица * Упућени тврде да су Арапи и даље заинтересовани за Јат технику * 

Могуће је и да се преко свог удела у швајцарској фирми СР техникс сервисес међу 

купцима Јат технике нађу и Кинези 

Саопштење из Абу Дабија о сарадњи Етихада са Луфтханзом узбуркало је стручну јавност из 
области авиосаобраћаја, а повезивање те две компаније могло би да има ефекта и на неколико 
српских фирми.  
Наиме, осим уговора о кетерингу по ком ће Луфтханза снабдевати Етихадове авионе на 16 
аеродрома у Европи, Азији и Северној и Јужној Америци у наредне четири године, тешког 100 
милиона долара, ове две компаније закључиле су и меморандум о разумевању којим се 
испитују могућности за сарадњу у области одржавања, поправке и ремонта летелица Етихад 
ервејза и авио-компанија у којима има власничке уделе, као и могућности за синергију са 
компанијом Етихад ервејз инџиниринг. 
Ово би могло да има утицаја на Јат технику, предузеће у власништву државе које се одвојило од 
ЈАТ-а 2006. године. Градоначелник Београда Синиша Мали, колико прекјуче, изјавио је да ће 
та фирма за одржавање и поправку летелица бити приватизована до краја године. "Јат техника 
је компанија која има велики потенцијал", рекао је Мали том приликом. 
Јат техника је у прошлој години остварила добит пре пореза од 50 милиона динара, након 21,6 
милиона динара добити пре пореза у 2015. и 28,6 милиона динара у 2014. години. 
Пребацивање одржавања авиона Ер Србије у Луфтханза техник погодило би пословање Јат 
технике која је у 2016. години остварила 35 одсто прихода на домаћем тржишту. С друге стране 
Јат техника има велики број иностраних клијената попут Нордстара, Нордавие, АСЛ Иреланд, 
АСЛ Франце, Сафаир, АСЛ Сwитзерланд, Сwифтаир, ДОТ ЛТ, Цорендон Дутцх Аирлинес, 
Цхромаллоy, ЦИТ, ИЛФЦ, Глобал Јет, Монтенегро Аирлинес, ФЛТ, Yакутиа, као и руског 
Трансаера који је банкротирао 2015. године. На оваквом моделу пословања у ком компанија 
сама тражи клијенте, Јат техника је дуго инсистирала док је била део, и то здравији део, 
посрнулог ЈАТ-а из ког је и издвојена пре више од десет година. Иако је вредност компаније 
својевремено процењивана на 100 до 200 милиона евра, на тендер за приватизацију 2008. 
године није се јавио нико. 
Ипак, и поред меморандума између Етихада и Лухтханзе, у стручној јавности постоји уверење 
да би Јат технику могао да купи управо Етихад. Наиме, крајем прошле године Џејмс Хоган 
(сада одлазећи) генерални директор Етихада изјавио је да су велике шансе да купе компанију 
за одржавање у Југоисточној Европи. С обзиром на стратешко партнерство у Ер Србији и 
подршку коју имају од државе, оправдано је претпоставити да је на уму имао управо Јат 
технику. У том случају Јат техника би се вратила у оквир великог превозника, само што би то 
овог пута била компанија светског формата са великом флотом. То би донело гарантован посао 
нашим инжењерима и преко потребну модернизацију. С друге стране, ако би нови власник 
прекинуо сарадњу са другим клијентима, у случају евентуалног раскидања сарадње у 
будућности, Јат техника би остала у незавидној ситуацији. Такође, на овај сценарио пресудно 
ће утицати и да ли ће Етихад остати присутан у заједничким компанијама у Ер Берлину и 
Алиталији, где постоје велики проблеми у пословању, али и Ер Србији и још неким мањим 
превозницима, посебно након одласка Хогана који је креатор стратегије ширења Етихада кроз 
заједничка улагања. 
Донедавно за купца Јат технике конкурисала је и арапски фонд Мубадала и то преко 
швајцарске фирме СР техникс сервисес у којој је имала већински удео. СРТ је почетком прошле 
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године отворио канцеларију у Београду са планом да до 2018. године запосли 300 људи, а том 
приликом премијер Александар Вучић изјавио је да "би СРТ био добродошао партнер, али 
видећемо да ли ће бити они или неко други. Била би изванредна вест ако бисмо могли да 
нађемо договор са њима и да то буде у складу са законском процедуром". 
У међувремену Мубадала је у августу прошле године продала већински пакет у СРТ кинеској 
компанији ХНА Авиатион, а остаје да се види да ли ће Кинези бити заинтересовани за Јат 
технику. 
До закључења броја нисмо добили одговоре на питања од Ер Србије и Јат технике. 
Велики број запослених 

Јат технику оптерећује велики број запослених, око 1.000, али и старосна структура. Њих 43 
одсто има између 50 и 60 година. Такође, компанију је погодио и банкрот тада највећег 
клијента, руског Трансаера, који је доста и дуговао нашој компанији. У извештају о пословању 
Јат технике за 2016. годину наводи се да су расходи по основу обезвређивања потраживања од 
купаца у иностранству 69,86 милиона динара, мада се не прецизира који део се односи на 
Трансаеро. С друге стране, Јат техника има два хангара и укупно 480.000 квадрата објеката код 
аеродрома. 
 
 

Криминал, сива економија и порези односе 13 % прихода предузећа 
Пише: М. О.  
 
Главне препреке за пословање у Србији и најважнији разлог за нижи стандард становништва у 
региону у односу на остатак Европе су нелојална конкуренција из сиве економије, политичка 
нестабилност, приступ финансирању, порези, корупција и приступ електричној енергији. 
То је показала студија Европске банке за обнову и развој "Перформансе предузећа и препреке у 
пословању на Западном Балкану". 
Шест земаља Западног Балкана где према класификацији ЕБРД-а припадају Албанија, БиХ, 
Македонија, Србија, Црна Гора и Косово у односу на 11 бивших социјалистичких земаља ЕУ из 
Централне и Источне Европе заостају чак 50 одсто мерено БДП-ом по глави становника. 
Сличан однос је и у продуктивности рада. Ниска продуктивност на Западном Балкану 
последица је, према закључку економиста ЕБРД-а деценијског недовољног инвестирања, 
неуспеха у интегрисању у европске и светске ланце вредности, као и неадекватних институција. 
Поред наведених, ЕБРД је методом анкетирања власника и менаџера предузећа у овом региону 
дошао до закључка и да пословно окружење намеће значајне трошкове компанијама. Тако 
фирме са ових простора тврде да чак 13,2 одсто годишњих прихода одлази на лоше услове 
пословања, а пре свега на криминал (5,9 одсто), проблеме са електричном енергијом (5,8 
одсто), лошом транспортном инфраструктуром (0,7 одсто) и корупцију (0,7 одсто). За Србију је 
тај трошак око 10 одсто укупно. Просек 11 источноевропских ЕУ земаља је 9,8 одсто. 
Ово није губитак само за ова предузећа, већ и за буџет, али и за друштво због мање могућности 
за запошљавање. 
У просеку, како је показало истраживање, менаџери предузећа у овом региону проводе бар 
један дан недељно борећи се са државном регулативом и администрацијом. 
Осим овога фирме из различитих привредних области наилазе на различите препреке. 
Производне фирме имају највише проблема са приступом финансирању, нелојалном 
конкуренцијом, пореским стопама и пореском администрацијом. Извозне фирме погађају 
проблеми са царинама и спољнотрговинским прописима, док се компаније у страном 
власништву највише жале на рад судова. С друге стране, иновативне фирме се жале на 
корупцију, неедуковану радну снагу и сиву економију. 
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Конкретно у Србији предузетници су се највише жалили на редом политичку нестабилност 
(делом и зато што је истраживање обављено непосредно пре избора), корупцију, пореске стопе 
и пореску администрацију и приступ кредитима. 
Заостајање у продуктивности предузећа са Западног Балкана најизраженије је у производњи 
где се налази на 55 одсто 11 земаља ЕУ са којим их је ЕБРД упоређивала. У оквиру региона у 
томе најбоље стоје Србија и БиХ. Од свих области прерађивачке индустрије само у производњи 
дрвета, папира и папирних производа продуктивност овдашњих предузећа је на нивоу 
источноевропских. Такође, релативно мали заостатак је у производњи хране и пластике. 
 

 

 
 

Субвенције за фирме које одлуче да обучавају ученике 
Извор: Н1  
 
Дуално образовање за сада само експериментално, а од септембра редовно улази у школски 
систем. Писање Закона о дуалном образовању је у завршној фази, а он ће се ускоро са осталим 
законским предлозима из те области, наћи на јавној расправи. Да би мотивисали фирме да 
обучавају ученике премијер најављује субвенције, али минималне. 
"Имамо намеру да кроз све те законске прописе направимо један добар модел који ће 
поштовати стратегију нашег образовања која је зацртана. Али и да моделе средњег стручног 
образовања донекле модификујемо ка дуалном, тако да би деца имала обуку и рад за познате 
послодавце“, рекао је министар просвете Младен Шарчевић. 
Дуално образовање требало би заправо да повеже школе и компаније и да средњошколцима 
омогући да, уз редовну наставу, упоредо и раде, опредељујући се тако за посао, углавном занат, 
којим би се касније бавили. Такав систем успешно функционише у Швајцарској, чији државни 
секретар ових дана Србији преноси искуства своје земље. 
"Дуално образовање је важан фактор успеха у области привреде и иновација у Швајцарској. 
Око 67 одсто младих се опредељује за дуално образовање које им пружа изузетну будућност и 
значајне перспективе", рекао је Мауро Дел Амброђо, државни секретар за образовање 
Швајцарске. 
Истовремено дуално образовање смањује незапосленост и подстиче привредни раст. То, 
мишљења је српски премијер, и прави кључну разлику између Србије и Швајцарске. 
"Не могу деца да имају 25 година. Шта радиш - ништа, глуварим. Шта чекаш - чекам 
комбинацију. А тамо он са 15 година постаје бравар заваривач и он од тога зарађује новац. Није 
велики, али је неки новац, има другачије радне навике, па петком и суботом изађе у град, а не 
сваки дан, по цео дан“, каже Вучић. 
Али у Швајцарској је, због користи коју доноси, компанијама у интересу да обучавају ученике. 
У Србији, изгледа, баш и не. Мало њих до сада је показало жељу да се повезује са школама, зато 
Влада планира да их мотивише. И субвенцијама - премијер каже минималним. 
 
 
 
 
 



6 

 

Оглашена продаја Желвоза 
Извор:Бета 

 

Агенција за лиценцирање стечајних управника Србије огласила је продају предузећа Желвоз у 
стечају из Смедерева чија је процењена вредност 1,15 милијарди динара. 
Желвоз је понуђен на продају као правно лице, а продаја ће се обавити непосредном погодбом. 
Фабрика је у радном стању и бави се ремонтом вагона, а запошљава 359 радника. 
Рок за достављање понуда је 21. фебруар, а за учешће у надметању заинтересовани купци треба 
да уплате депозит од око 115 милиона динара. 
 

 

 

 
 

Оглашена продаја ''Желвоза'' у стечају  
Извор:Бета 

 

Агенција за лиценцирање стечајних управника Србије огласила је у понедељак продају 
предузећа ''Желвоз'' у стечају из Смедерева чија је процењена вредност 1,15 милијарди динара  
Агенција за лиценцирање стечајних управника Србије огласила је у понедељак продају 

предузећа ''Желвоз'' у стечају из Смедерева чија је процењена вредност 1,15 милијарди динара. 

''Желвоз'' је понуђен на продају као правно лице, а продаја ће се обавити непосредном 

погодбом. 

Фабрика је у радном стању и бави се ремонтом вагона, а запошљава 359 радника. 

Рок за достављање понуда је 21. фебруар, а за учешће у надметању заинтересовани купци треба 
да уплате депозит од око 115 милиона динара. 
 

 

 

 
 
 

Вршачки виногради поново на продају 10. фебруара 
Аутор: Јована Рабреновић 

 

Почетна цена у продаји из стечаја је четири милиона евра 

Вршачки виногради који су у стечају од новембра 2015. године још нису добили новог 
власника. Јавно надметање за чувеног вршачког произвођача вина било је заказано за 30. 
јануар, али је Агенција за лиценцирање стечајних управника тај рок померила на 10. фебруар. 
Остали услови о јавној продаји „Вршачких винограда” нису мењани па је његова почетна цена 
и даље 480,2 милиона динара, што је половина тренутне процењене вредности. 

http://www.politika.rs/
http://www.politika.rs/scc/autor/913/Jovana-Rabrenovic
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Држава после три тендера први пут „Вршачким виноградима” тражи купца из стечаја. 
Последњи покушај продаје пропао је крајем 2013. године. Агенција за приватизацију је тада 
расписала тендер и изабрала јединог понуђача, кинеску компанију „Гуан нан”. Нудили су 5,3 
милиона евра за компанију чија је вредност била процењена на 29 милиона евра. 
Министарство привреде је тада обавило надзор над том приватизацијом и на крају продају 
поништило. „Вршачке винограде” је реструктурирање чувало од стечаја све до новембра 2015. 
године. 
Сада је вредност „Вршачких винограда” процењена на око 960 милиона динара, што је непуних 
осам милиона евра, а на списку њихове имовине је 206 објеката, 516 парцела, 140 возила… 
Иако су од новембра 2015. године у стечају, „Вршачки виногради” производе, а обновили су и 
засаде винове лозе. Несметан рад постигнут је и захваљујући Уговору о заједничкој 
производњи и пословној сарадњи, који је Агенција за лиценцирање стечајних управника, која 
води стечајни поступак у „Виноградима”, потписала са домаћом фирмом „Профинекс”, а 
подразумева улагања у завршетак свих пољопривредних радова у виноградима, бербу, као и у 
производњу, флаширање и продају вина од овогодишњег рода. Нови купац ће, како стоји у 
тендерској документацији, преузети и права и обавезе из овог уговора. 
По измењеним условима, депозит за учешће у јавној лицитацији, у износу од 192 милиона 
динара треба да се уплати до 3. фебруара, откуп документације кошта 150.000 динара, уговор о 
купопродаји биће потписан у року од три радна дана од одржаног јавног надметања, а купац 
преостали износ мора да уплати у року од 15 дана. 
 
 

Четврти покушај продаје „ Желвоза” 
Аутор: Оливера Милошевић 

 

Смедерево – „Желвоз” није имао „трећу срећу” да нађе купца јер је судећи по новом 
оглашавању продаје јавно надметање 20. јануара пропало. У понедељак је оглашена четврта 
продаја Фабрике железничких возила „Желвоз” Смедерево у стечају. Агенција за лиценцирање 
стечајних управника овог пута предузеће продајe непосредном погодбом, 21. фебруара. 
Процењена вредност правног лица износи 1,15 милијарди динара, као и у претходна три 
безуспешна покушаја. 
Да критеријуми за потенцијалне купце полако падају, потврђује и висина траженог депозита 
који је са последњих 230,6 милиона динара пала на око 115 милиона. 
„Желвоз” поседује више некретнина у фабричком кругу на око 95.000 квадратних метара, 
потом опрему и постројења за ремонт вагона, а ту је и ћерка фирма – Железничко-
индустријска школа. 
Неизмирене обавезе далеко превазилазе вредност имовине стечајног дужника, наведено је у 
образложењу Привредног суда у Пожаревцу. 
Агенција за приватизацију поништила је 2011. године купопродајни уговор са румунским 
конзорцијумом „Грампет – Ремар” који је ову фабрику купио 2007. за 1,15 милиона евра, али 
није испунио уговорне обавезе. 
 Стечај је проглашен у јулу 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.politika.rs/scc/autor/954/Olivera-Milosevic
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Дуално образовање најважнија тема за Србију 
Аутор: Сандра Гуцијан 

 

Код нас се појавила филозофија дипломе и чекања да држава обезбеди посао, а изгубила 

филозофија рада, рекао је премијер Вучић на скупу у Привредној комори Србије 

Уколико хоћемо да променимо своју земљу мораћемо да прихватимо дуално образовање. Знам 
да ће бити много отпора, али људи почињу да разумеју зашто је то најважнија тема за Србију. 
Ми ћемо да улажемо, мењамо, припремили смо први Нацрт закона о дуалном образовању које 
значи суштинску дубинску и стратешку промену Србије, нашег начина размишљања и наше 
будућности, рекао је премијер Александар Вучић. 
Он је учествовао на скупу о дуалном образовању у Привредној комори Србије (ПКС), на којем је 
специјални гост био и Мауро дел Амброђо, државни секретар за образовање, истраживање и 
иновације Швајцарске. Дочекало га је више министара него неке председнике, како је рекао 
председник владе, што показује колико је ова тема битна за Србију. 
Премијер је оценио да ће Србија у наредне три године имати раст од 3,5 до четири одсто, али и 
нагласио да то неће бити одрживо уколико не реформишемо образовање. Он је навео три 
проблема које ће настојати да отклони: недостајући законски оквир, незаинтересованост 
домаћих привредних субјеката и неприлагођеност људи, али и тржишта. 
„Код нас се појавила филозофија дипломе и чекања да држава обезбеди посао, а изгубила 
филозофија рада”, рекао је премијер и додао да су у овом тренутку кључни носиоци развоја 
новог начина мишљења стране компаније. Вучић је као пример навео Техничку школу у 
Пећинцима чијим ђацима је посао унапред обезбеђен захваљујући „Бошу”. Изразио је наду да 
ће после овог скупа у ПКС-у председници општина пренети на локалу да и најмање компаније 
морају да улажу у развој и буду отворене за дуално образовање. 
Понављајући да је стратешки циљ Србије Европска унија, Вучић је упозорио да се мора 
одлучити каквом типу европских земаља желимо да припадамо – да ли онима које само моле 
за новац и фондове, или државама које проналазе излаз из сваке кризе у раду, учењу, 
иновацијама и технолошком развоју. 
На питање „Политике” како намерава да мотивише велике фирме да се укључе у дуално 
образовање и да ли постоји неки „швајцарски рецепт”, он је одговорио да у Србији нису 
проблем само велике компаније, већ и да добар део малих приватних фирми не гледа 10 година 
унапред, већ да праве план само за наредни месец. 
– У Швајцарској се деца са 14, 15 година одлучују за занате, истовремено уче и раде, директно 
сарађују школе са привредом и ако желе да напредују после тога, могу да заврше факултет. 
Просечно време када код нас млади почињу да раде је 30 година и тиме губи и наша привреда 
и земља у целини. Не могу наша деца да глуваре у 25 години и када их питаш шта радиш – да 
одговарају „чекам комбинацију”. У Швајцарској млади имају другачије радне навике, петком и 
суботом излазе у град, а не сваки дан. Осамостаљују се са 19 година, а код нас остају код 
родитеља до 40. године и чекају да им држава нађе посао. Морамо да променимо тај начин 
размишљања, али и да људи у образовном систему разумеју зашто нам је то потребно – истакао 
је премијер Вучић. 
По његовим речима, ако у томе будемо успели придружићемо се најразвијенијим земљама у 
Европи и успети да прескочимо поједине земље на југу ЕУ.  Изнео је податак да Швајцарска 
годишње улаже 20 милијарди евра само у истраживања и развој у иностранству, плус 14 
милијарди „код куће”, што је на нивоу укупног БДП-а Србије. 
– Ми желимо да охрабримо српске привреднике да учествују у дуалном образовању. Јесте цена 
коју плаћају у првој години  нешто виша, али зато касније добију обученог, младог радника, 
спремног и способног да пружи најбоље резултате. Нама не требају само дипломе, већ знање, 

http://www.politika.rs/scc/autor/903/Sandra-Gucijan
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марљивост и посвећеност. Ево ја имам диплому, имао сам најбоље оцене и кога то брига. Хајде 
да видимо да ли ти нешто знаш, да ли си способан, марљив, посвећен – рекао је председник 
владе и захвалио швајцарским компанијама на помоћи. 
Он је рекао да ће се пре свега радити обуке, али да ће бити и минималних субвенција. 
Државни секретар Швајцарске Дел Амброђо, који је на тој функцији пуну деценију, 
представницима школа, локалних самоуправа и компанија представио је систем дуалног 
образовања у својој земљи и у свету. Он је указао да је у Европи, када је реч о незапослености 
младих, видљиво да је тај проценат најмањи код држава које имају дуално образовање 
(Швајцарска, Аустрија, Немачка, Данска). У Швајцарској се 67 одсто младих опредељује за 
дуално образовање. 
Упитан да ли ће дуално образовање ускоро заживети у Србији, он је одговорио да не може тако 
брзо да процени ситуацију, јер је тек два дана у Београду, али да је оптимиста, иако ће тај 
процес сигурно трајати мало дуже. Он је подсетио да је захваљујући подршци Швајцарске 
користи имало око 40.000 младих на југу и југоистоку Србије, као и мала и средња предузећа у 
тим регионима. 
Министар просвете Младен Шарчевић је рекао да би Закон о дуалном образовању ускоро 
требало да се нађе на јавној расправи и додао да је план уписа за ову годину први пут 
припремљен у договору са ПКС и локалним самоуправама и да ће бити битно другачији него 
раније. Он је најавио да ће се реорганизовати мрежа школа, што је подржао и премијер. 
Председник ПКС-а Марко Чадеж рекао је да дуално образовање из експерименталне фазе 
полако улази у редовни систем образовања, који би требало да заживи од нове школске године. 
У току вечери Мауро дел Амброђо је посетио и Ректорат Универзитета у Београду и одржао 
кратку презентацију о науци у Швајцарској, са посебним освртом на начин финансирања 
универзитета.  
 

 
 

 
 

Сад Бугари продају апатинско бродоградилиште 
Аутор:Љ. М. 
 
Менаyмент групе ABC TWO EADиз Софије огласио је продају апатинског бродоградилишта по 
2.326.000 евра, а обавиће се 16. марта. Бродоградилиште се простире на девет хектара, од којих 
су два под кровом, и има укупно укњижено право коришћења воденог огледала за залив Дунав 
у површини од 22 хектара. Апатинско бродоградилиште има и синхронлифт за брзо извлачење 
и пуштање великих бродова, а у њему раде приватници, углавном на ремонту бродова који су 
под закупом.  
Иначе, тај некадашњи дунавски гигант, који је некада био најјачи у речној бродоградњи у 
земљи, није имао среће с приватизацијом. Још пре 14 година, 2003, купио га је бизнисмен 
Војин Лазаревић за око 300.000 тадашњих немачких марака кроз обвезнице старе девизне 
штедње. Међутим, после седам године, тачније 2010, Лазаревић је прогласио стечај и банкрот 
бродоградилишта у Апатину. После тога је 2012. године Агенција за стечај бродоградилиште 
Апатин продала Војвођанској банци за 230 милиона. Пошто је она била највећи поверилац 
бродоградилишта, иста сума је по уплати њој и враћена. Војвођанска банка преписала је у 
јануару прошле године бродогралиште бугарској банци која послује у групацији Грчке 
националне банке. 
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Пре месец дана у бродоградилишту су били Италијани у име металске фирме „Еастеон” и 
исказали интерес за тог некадашњег дунавског гиганта, али и истицали да би у случају 
куповине запослили раднике свих профила, а пре свега вариоце и браваре. Упућени тврде да је 
та прва тендерска продаја апатинског бродоградилишта коју је огласило менаyмент из Софије 
заправо последица посете представника италијанске металске фирме „Easteon”, али тек након 
16. марта знаће се да ли су нагађања тачна. 
  
 

Премије за млеко и новци по хектару остају по старом 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Уредбом Владе Србије утврђено је да се за директна плаћања субвенција у пољопривреди 
издвоји 18,67 милијарди динара. По том акту, премија за млеко у овој години остаје седам 
динара по литру, а и подстицаји за биљну производњу од 2.000 по хектару плус још 2.000 
динара за регресирано гориво, биће по старом. Највише новца ове године ће новом уредбом 
добити сточари, а први пут утврђени су подстицаји за младе пољопривреднике у руралном 
подручју. 
Од укупног износа субвенција, за премије за млеко издваја се 3,4 милијарде динара, за 
подстицаје за биљну производњу 3,68 милијарде, а за подстицаје за квалитетне приплодне 
млечне краве, товне краве и бикове, крмаче и нерасте, овце и овнове, козе и јарце, родитељске 
кокошке тешког и лаког типа, ћурке, рибе – шаран и квалитетну пастрмку 5,2 милијарди. На 
име подстицаја за тов јунади, јагњади и свиња издваја се ове године 1,3 милијарда динара. 
Подстицаји за краве дојиље износе 20 милиона, за кошнице пчела 400 милиона, за конзумну 
рибу 25 милиона, за краве за узгој телади за тов 604,7, регрес за ђубриво 3,86 и регрес за 
складиштење у јавним складиштима 453.000 динара. 
То је укупна свота за директне подстицаје у пољопривреди у овој години, а појединци ће од 
државе на име премије за млеко добијати седам динара по литру, 2.000 динара по хекатру ће 
бити подстицаји за биљну производњу, за приполодне млечне краве подстицаји су 25.000 
динара по грлу, колико и за товне краве и бикове. За приплодне овце и овнове, козе и јарце 
подстицаји су 7.000 динара по грлу, за крмаче и нерасте 10.000, за кокошке тешког типа 60, а 
лаког 100 динара по комаду, а за родитељске ћурке 300 динара. За квалитетне приплодне 
матице рибе шарана и пастрмке подстицаји су 500 динара по комаду. 
Подстицаји за тов јундади износе 10.000 по грлу, 2.000 по грлу за тов јагњади, а исто толико и 
за тов јаради. За тов свиња подстицаји су 1.000 динара по грлу, а за краве дојиље износе 20.000 
динара по грлу. Подстицаји за кошнице пчела су 720 динара по кошници, за производњу 
конзумне рибе десет динара по килограму произведене рибе, за краве за узгој телади за тов 
подстицаји су 5.000 динара по грлу. Регрес за ђубриво износи 2.000 динара по хектару, а за 
складиштење у јавним складиштима 40 одсто трошкова складиштења. 
Обим средстава за подстицаје за мере руралног развоја поменутом уредбом утврђен је у износу 
од 2,84 милиона. Од тог дела колача  инвестиције у физичку имовину пољопривредног 
газдинства биће 1,46 милијарду динара. За подстицање подизања нових вишегодишњих засада 
воћака, винове лозе и хмеља додељиваће се подстицаји од 150 милиона динара, а за подршку за 
унапређње примарне пољопривредне производње износ од 1.310.500.000 динара, од чега за 
набавку нових машина и опреме 600.000.000 динара, за подршку за инвестиције за набавку 
нових трактора 210 милиона, а за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката 
500 милиона динара. 
За ИПАРД 250 милиона динара 
Уредбом је утврђено да обим средстава за кредитну подршку у пољопривбреди износи 670 
милиона динара, а обим буџетских средстава за ИПАРД је 250 милиона. 
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За подршку унапређењу квалитета вина и ракије и пољопривредно-прехрамбених производа 
издваја се три милиона динара, за контролне маркице 500.000, а за набавку опреме у сектору 
меса, млека, воћа, поврћа и грожђа 170 милиона. На име регреса за премију осигурања за усеве, 
плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње биће дато 450 милиона динара. 
  
 

 

 
 

Протест радника Радио-телевизије Крагујевац  
Извор:Бета 
 
Запослени у Радио-телевизији Крагујевац (РТК), чија је приватизација раскинута 25. јануара, 
рачун у блокади, а они нису примили плате од јуна 2016, затражили су од Градске пореске 
управе објашњење по ком основу радници те службе користе канцеларије у управној згради 
телевизије у центру града, без плаћања закупа и комуналних трошкова. 
Група запослених је данас отишла до зграде у Улици Бранка Радичевића 9, где је главни 
повереник синдиката "Независност" Горан Антронијевић уручио захтев руководиоцу Пореске 
управе да одговори на питања радника РТК. 
- Увидом у лист непокретности од 26. децембра 2016. године, је јасно да је наш удео у овој 
згради односно канцеларије у приватној својини, власник је Радио телевизија Крагујевац д.о.о. 
Због тога тражимо да нам порезници доставе доказ, а знамо да не постији никакав уговор о 
коришћењу наших канцеларија, при томе не плаћају струју ни воду, а рачуни стижу на наплату 
РТК - рекао је новинарима Антонијевић. 
Он је навео да су порезници у просторијама РТК незаконито и да имају само решење градске 
управе о усељењу из 2014. године , али да после приватизације РТК у октобру 2015.године 
никакав уговор није закључен. 
Потврдио је да је у току спор после жалбе локалне самоуправе на упис својине РТК. 
- Решење о нашем власништву није коначно јер се жалио Град, поступак је у току, а ми 
очекујемо потврду својине над нашим делом зграде. Тиме бисмо решили реално скоро све 
проблеме што се тиче ликвидности РТК - рекао је Антонијевић. 
Он је оценио да раскид приватизације не би требало да мења ствар,јер је једина промена што 
сада власник капитала није више Радоица Милосављевић из Крушевца, већ држава. 
У РТК сматрају да имају право на наплату закупа од порезника у износу од 7 и по милиона 
динара годишње. 
Ова медијска кућа је у блокади за више од 20 милиона динара, запослени нису примили оам 
зарада са доприносима, а није реализован ни социјални програм који је лане понудио купац 
Милосављевић. 
Министарство привреде је раскинуло приватизацију РТК због неиспуњавања обавеза из 
купопродајног уговора, а купцу су повучене банкарска гаранција од 150 000 евра. 
Запослени су после раскида приватизације затражили од Министарства привреде да хитно 
објасни законску процедуру која следи и у најкраћем року постави ривременог заступника 
државног капитала у циљу консолидације стања у предузећу, наплате потраживања и заштите 
имовине. 
Упутили су у више наврата позив градоначелнику Крагујевца Радомиру Николићу да се укључи 
у решавање кризе у РТК, на које није одговорио. 
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Ђорђевић: ФАП, Застава камиони и Јумко биће део Одбрамбене 
индустрије  
Извор:Бета 
 
Министар Зоран Ђорђевић данас је нењављено посетио неколико једница и установа Војске 
Срби је и министарства у циљу сагледавања стања, анализе припрема и готовости у 
извршавању редовних задатака, наводи се у саопштењу минстарства у коме је предочена и 
идеја да ФАП, Застава камиони и Јумко постану део групације Одбрамбене индустрије. 
Посета Јакову, показала је да је Други ракетни дивизион из састава 250. ракенте бригаде за 
Противваздушну одбрану стациониран у касарни "Мајор Милан Тепић", спреман да у 
најкраћем времену реагује на повреду ваздушног простора, наводи се у саопштењу 
Ђорђевић је припаднике јединице упознао са планираним набавкама и модернизацијом за 
потребе Ратног ваздухопловства и Противваздушне одбране, наводи се у саопшењу. 
Након тога, министар одбране обишао је припаднике Речне флотиле у Новом Саду, где се 
упознао с активностима и задацима јединице. Ненајављени обилазак министар је завршио на 
Војномедицинској академији где је обишао шалтере за заказивање на Специјалистичкој 
поликлиници ВМА, апотеку, као и Клинику за стоматологију. Министар се током викенда 
састао са представницима више локалних самоуправа, а обишао је и компанију Слобода у 
Чачку и прибојски ФАП где је рекао да је идеја да ФАП, Застава камиони и Јумко Врање буду 
три компаније које ће постати део групације Одбрамбене индустрије Србије. 
У суботу је разговарао са челницима Прибоја и Ужица, а у недељу са руководством Чачка и 
Горњег Милановца и то о даљем унапређењу сарадње са Министарством одбране и Војском 
Србије и реализацији Мастер плана, и о непокретностима које нису неопходне за 
функционисање јединица ВС, а за које првенство куповине имају управо локалне самоуправе. 
У петак је посетио Компанију "Слобода" у Чачку, где је присуствовао отварању Хале за обраду 
резањем, а у суботу и прибојски ФАП. 
Ђорђевић је подсетио да је крајем прошле године ФАП добио два милиона евра да уради 21 
камион за Војску Србије 
 
 

Вучић: У Србији се појавила филозофија ДИПЛОМЕ, а изгубила 
филозофија РАДА  
Извор:Танјуг 

 

Премијер Александар Вучић изјавио је данас да су непостовање правног оквира, 
незаинтересованост домаћих привредних субјеката и неприлагођеност људи и тржишта главни 
проблеми за увођење дуалног образовања. 
На скупу у Привредној комори посвећеном дуалном образовању, Вучић је приметио да су у 
овом тренутку кључни носиоци развоја новог начина мишљења стране компаније. 
- Код нас се појавила филозофија дипломе, а изгубила филозофија рада - приметио је премијер 
и навео да свако ко стекне диплому сматра да неко треба да му обезбеди посао. 
Он је поручио да дуално образовање значи суштинску дубинску и стратешку промену Србије, 
нашег начина размишљања и наше будућности. 
Како је рекао, наше опредељење јесте да будемо у ЕУ али и одлучимо којем делу желимо и 
хоћемо да припадамо. 
- Да ли желимо да идемо тамо да молимо за новац за фондове или бисмо да припадамо оном 
делу који ће увек да проналази излаз из сваке кризе у променама у себи у великом раду, 
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иновацијама и научно технолошком развоју - упитао је премијер и поруцио да ћемо управо због 
тога да издвајамо све више и више новца у иновативне технологије, у науку у дигиталну Србију. 
Са Швајцарцима водимо тај пројекат, навео је премијер и додао да је та земља дала милион 
франака за технолошки парк у Београду, а да је Србија издвојила и 20 пута више да инвестира у 
тај сектор. 
Изнео је податак да Швајцарска сваке године улаже 20 милијарди евра у иностранству само у 
истраживање и још 14 милијарди што је на нивоу укупног БДП Србије. 
Премијер је, поручивши да ће Србија у наредне три године Србија имати рест од 3,5 до 4 одсто, 
оценио да то неће бити одрживо уколико не реформишемо образовање. 
Вучић је истакао да деца у развијеним земљама, а посебно у Швајцарској где је систем дуалног 
образовања дао најбоље ефекте, налазе у компанијма посао већ са 15 година година, док у 
Србији и после дипломирања остају код родитеља, докле год хоће. 
Шарчевић: Закон о дуалном образовању ускоро на јавној расправи  
Закон о дуалном образовању ускоро би требало да се надје на јавној расправи, најавио је данас 
министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић. 
Шарчевић је, на отварању конференције “ Дуално образовање у функцији ефикаснијег 
тржишта рада”  у Привредној комори Србије, подсетио да је пре пет месеци направиљен добар 
Акциони план, чји је један део управо увођење дуалног образовања у законске оквире. 
- “ Развој привреде је у експанзији, а развој дуалног образовања га прати - назначио је 
Шарчевић. 
Како је рекао, претходни период обележио је интензиван рад на терену, током којих су 
представници министарства, са људима из ПКС, локалних самоуправа и са тражишта рада, 
радили на плану уписа у средње школе за наредну школску годину, који ће се разликовати од 
досадашњег и биће у складу са потребама привреде. 
“ - Мислим да нам оптимизам може поткрепити оно што смо видели на терену, интересовање 
компанија и школа - истакао је Шарчевић. 
Он је похвалио сарадњу са ПКС, која даје добре резултате. 
- “ Све оно из Акционог плана је оствариво. Платформа је урађена, сугестије су стигле, радимо 
и са синдикатима и до краја недеље ћемо уобличити нацрт и врло брзо ће се Закон о дуалном 
образовању наћи на јавној расправи - рекао је Шарчевић. 
Шарчевић је подвукао да је Закон о дуалном образовању у тесној вези са Законом о средњем 
образовању и Законом о високом образовању. 
Чадеж: Дуално образовање од следеће године  
Председник ПКС Марко Чадеж истакао је да је Влада Србије као један од приоритета поставила 
управо увођење дуалног система образовања и да је на томе до сада урађено много. 
Он истакао је да дуално образовање из експерименталне фазе полако улази у редовни систем 
образовања, који би требало да заживи од нове школске године. 
Да би до тога дошло, додао је Чадеж, наредни корак је нови регулаторни оквирс, истакавши да 
ПКС са Министарством просвете и другим партнерима већ неколико недеља интензивно ради 
на томе. 
Незапосленост младих мања у земљама са дуалним образовањем  
- Незапосленост младих у Европи је мања у земљама које имају систем дуалног образовања - 
истакао је Мауро Дел Амброђио, државни секретар за образовање, науку и иновације 
Швајцарске. 
Он је казао да је у Швајцарској Уставом предвиђено да академски пут и стручно образовање 
имају исту вредност. 
Према његовим речима, економска конкурентност се постиже захваљујући добром образовању, 
како дуалног, тако и квалитетног универзитетског. 
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- Чињеница да имамо снажан систем дуалног образовања омогућила нам је да код нас нису 
универзитети претворени у установе масовног образовања - нагласио је Дел Амброђио. 
Он је казао да цео систем образовања треба посматрати системски, а не одвојено. 
Указао је да се дуално образовање мало разликује у Швајцарској, од оног у Немачкој и 
Аустрији. 
Дел Амброђио је нагласио да се не може рећи који је бољи, јер сваки има своје предности и 
мане, а свака земља мора да прилагоди систем дуалног образовања сопственој историји, 
култури и традицији. 
Дел Амброђио је објаснио да у Швајцарској 65 одсто младих након обавезног школовања мора 
наћи запослење, праксу у привреди у оквиру дуалног образовања, а само ако нађу послодавца 
могу да уђу у систем дуалног образовања. 
Они потом проводе велики део образовања у фирми, али имају и наставу у школама. 
Образовање у дуалном систему, како је указао, омогућава, после пет година радног стажа, 
полагање испита за похађање више школе. 
Према његовим речима 50 одсто становништва Швајцарске има високошколско образовање, а 
само пет одсто особа рођених у тој земљи нема диплому. 

 
 
 

 
 

 

Укидање пенала за ранији одлазак у пензију опет на дневном реду 
Социјално-економског савета 
Извор:Новости 

 
Укидање пенала за одлазак у пензију пре напуњених 65 година живота биће тема 

следеће седнице Социјално-економског савета која би требало да се одржи 

најкасније ове недеље. 

Иницијативу је 2015. поднео Савез самосталних синдиката Србије, али она никако није стигла 
на дневни ред, како кажу, из разноразних разлога, од избора па до избегавања, пишу Новости. 
Према речима Душка Вуковића, потпредседника Савеза самосталних синдиката 
Србије, овај предлог је, у ствари, стално на дневном реду, али због опструкције се о 
њему не расправља. 
“Некоме ко има 40 година радног стажа и плаћао је доприносе све време рада неправедно је да 
се када оде у пензију пре 65 година старости обрачунавају казнени поени” – каже Вуковић. 
“Сматрамо да је у реду, ако је држава у кризи, да се, док особа не напуни законом прописан број 
година, скида од чека, али чим се услов испуни треба дати пуну пензију”. 
Влада би, према његовом мишљењу, требало да разматра иницијативу и да предложи 
амандман на Закон о пензијско-инвалидском осигурању. Првобитно се разматрао предлог да 
се ово односи само на запослене у предузећима у реструктурирању, али је сада проширен на све 
раднике. 
“Генерално се сагледава за све људе” – каже Вуковић. “Пензионерима се сада скида максимум 
20 одсто од пензије, што су на годишњем нивоу велика средства за оне који ионако имају мала 
примања. То не издваја само послодавац, већ сваки запослени има обавезу по закону да даје 14 
одсто своје зараде за пензионо. Што значи да би плата била већа за тај износ да то не морамо 
да издвајамо. 
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У Европи се преговара о бруто плати, а ми смо ретка земља која више оптерећује запосленог 
него послодавца. Наш пензиони фонд је солидарни, јер радници издвајају годинама, а у 
међувремену се од тих пара исплаћују постојећи пензионери. 
“Ми ћемо притискати, има логике да једног тренутка они који доносе законе виде нелогичност 
и неправду према једном делу људи” – каже Вуковић. 
У Унији послодаваца Србије сматрају да би озбиљно требало размотрити овај 
предлог синдикалаца и, уколико се понуде ваљани аргумети, онда би овај члан 
закона требало избрисати. 
Према рачуници Самосталног синдиката, пензионери казненим поенима губе око две и по 
пензије годишње. Закон, наиме, предвиђа да се будућим пензионерима за сваки месец 
недостатка стажа или година живота пензија умањује 0,34 одсто. То је трајно умањење које 
максимално може да износи до 20,4 процената годишње. 
 

 


