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СРБИЈА
ДАЧИЋ: ПРИОРИТЕТИ КИМ И ЕУ
БЕОГРАД, 14. јануара 2019. (Бета) - Министар спољнх послова Србије Ивица Дачић
рекао је 14. јануара у Београду да су два најважнија приоритета Србије у 2019. очување
интереса на КиМ и приступање Европској унији. "Нећемо одустати од наше посвећености
дијалогу и опредељености за компромис како бисмо пронашли свеобухватно, дуготрајно и
стабилно решење. Србија остаје привржена начелима међународног права", рекао је
Дачић на пријему у Министарству спољних послова. Он је захвалио државама које су
повукле признање "Косова" и онима које нису гласале за пријем "Косова" у Интерпол и
навео да дипломатска активност Србије на том пољу не угрожава дијалог. "Ми јесмо за
договор с Приштином, али на сваки њихов једнострани акт који није договорен,
реаговаћемо снажно на заштити наших интереса. Као што бисте и ви то радили", рекао је
шеф српске дипломатије пред окупљеним представницима дипломатског кора. Дачић је
навео да ће Србија наставити с реформама на европском путу упркос негативним
трендовима у самој ЕУ. Министар је навео да Србија остаје при политици војне
неутралности уз давање доприноса у суочавању с безбедносним изазовима, учешћем у
мисијама и операцијама ЕУ и УН, као и у оквиру програма Партнерство за мир. "НАТО
мисија КФОР има посебан значакј за српску заједницу на Косову и Метохији. Нажалост,
безбедносна ситуација у покрајини захтева несмањено присуство КФОР-а и драго нам је
што и бројне чланице НАТО препознају овај проблем", рекао је Дачић. Српски министар је
изнео позитивну оцену о укупној дипломатској активности прошле године, с великим
бројем посета на високом нивоу и билатералних састанака, од којих је издвојио посете
председника Александра Вучића Пекингу и Загребу, као и своје састанке с највишим
америчким званичницима и друго.
ЧАДЕЖ У БЕЧУ ПОТПИСАО МЕМОРАНДУМ О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ И
ДИГИТАЛИЗАЦИЈИ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ
БЕОГРАД, 14. јануара 2019. (Бета) - Председник Привредне коморе Србије Марко
Чадеж, у име Коморског инвестиционог форума западнобалканске шесторке (КИФ),
потписао је 14. јануара у Бечу са аустријском шефицом дипломатије Карин Кнајсел и
председником Привредне коморе Аустрије Харалдом Марером, Меморандум о
разумевању посвећен пројекту увођења дуалног образовања на Западном Балкану и
дигитализацији привреда региона. Вишегодишњи пројекат, који ће се реализовати уз
финансијску подршку Аустријске развојне агенције и експертску помоћ Привредне коморе
Аустрије, почеће до средине године и како је планирано трајаће до 2024. године,
објавила је ПКС на свом сајту. "Овај меморандум разликује се од других јер детаљно
прецизира вишегодишњу подршку економијама Западног Балкана. Желимо да модел
дуалног образовања који заједно спроводе Србија и Аустрија, Комора, Влада и
Министарство просвете, проширимо на цео регион. За заједничко економско тржиште
неопходно је да имамо обучену радну снагу", истакао је Чадеж након потписивања
Меморандума у Привредној комори Аустрије. Чадеж је објаснио да Меморандум садржи
конкретне мере и заједничке активности, између осталог и доношење законских оквира у
земљама у којима не постоје прописи у области дуалног образовања, као и анимирање
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фирми и анализу потребних профила. "Веома је важно увођење нових профила, јер
живимо у времену када не знамо који ће нам профили бити потребни за пет година.
Аустрија је у томе направила велики помак. У Србији смо већ преузели аустријски профил
е-трговац који ћемо увести у трговачким школама од септембра. Ђаци ће се обучавати да
управљају платформама за електронску трговину, што је веома важно за компаније",
указао је председник ПКС. У оквиру овог пројекта, привредне коморе региона оснажиће
се да компанијама пруже што већу подршку и што квалитетније и ефикасније услуге битне
за укључивање у процес дуалног образовања кадрова према потребама приватног
сектора, али и у развоју и акредитацији нових образовних профила за радна места која
доноси савремено дигитално пословање. Планира се и успостављање виртуелне
регионалне академије за обуку кадрова. Чадеж је нагласио да је други аспект
Меморандума дигитализација привреда, подсећајући да је по узору на Привредну комору
Аустрије, ПКС направила Центар за дигиталну трансформацију у којем се сертификују
саветници за дигиталну трансформацију малих и средњих предузећа. "Сертификовани
саветник анализира комплетно стање у предузећу након чега се доносе и имплементирају
дигитална решења. Дигитална трансформација привреда региона веома је важна у
процесу успостављања јединственог економског простора", додао је Чадеж. Како је
објаснио, драгоцена основа за креирање и спровођење будућих активности биће студија
која ће дати детаљну анализу стања, потреба и препрека са којима се суочавају мала и
средња предузећа региона на путу ка бржој дигиталној трансформацији. Шефица
аустријске дипломатије Карин Кнајсел истакла је да је Југоисточна Европа део Европе,
као и да не би било "овакве Европе да није постојала размена идеја и привреде са овим
регионом". Како је истакла, Аустрија је током председавања ЕУ, посебну пажњу
посветила приближавању региона ЕУ, а са Србијом и Црном Гором имала је успеха да се
отворе даља поглавља у приступним преговорима. Кнајсел је нагласила да је КИФ важан
за унапређење сарадње у региону и да је због тога Меморандум веома битан, јер су
дуално образовање и дигитализација веома битне области за привреду. "Дуално
образовање омогућава обуку стручне радне снаге, а у земљама региона управо имамо
недостатак те радне снаге због исељавања", казала је шефица аустријске дипломатије.
Председник Привредне коморе Аустрије Марер нагласио је да је стратешки циљ
Меморандума даље подстицање инвестиција, даља дигитализација привреде, те и борба
против недостатка стручне радне снаге. "Без образовања нема развоја и то има
негативни ефекат по конкурентност, али и демократску расправу, те и развој
благостања", указао је Марер. Он је најавио да Аустрија жели да иницира у ЕУ пројекат
"ЕУ - Западни Балкан бизнис самит", за који каже да би било добро да се одржи пре
избора за Европски парламент. "Тај самит би био даљи сигнал да желимо да тргујемо са
нашим непосредним суседством, а та сарадња је активни гарант стабилности, мира и
благостања", рекао је Марер. Потписивању Меморандума присуствовали су председници
свих шест комора чланица Коморског инвестиционог форума, који су након свечаности
разговарали са челним људима аустријских компанија које су већ присутне или су
заинтересоване за пословање и инвестирање у региону Западног Балкана.
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