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Ратари не одустају, остају и током ноћи код
Панчева
Танјуг
Ратари Јужног Баната и Срема који су, незадовољни пре свега откупном ценом
сунцокрета, јутрос тракторима кренули пут Београда, блокирани су у Панчеву и ту
намеравају да остану целу ноћ
БЕОГРАД - Ратари Јужног Баната и Срема који су, незадовољни пре свега откупном ценом
сунцокрета, јутрос тракторима кренули пут Београда, блокирани су у Панчеву и ту намеравају
да остану целу ноћ, изјавио је данас поподне Тањугу председеник Организационог одбора
протеста Зоран Сефкеринац.
Сефкеринац каже да очекују да дође до разговора њихових представника са представницима
владе, а уколико не буде назнака о том разговору, сутра од 12 до 15 сати ће, како је рекао,
блокирати путне правце према Београду.
Ратаре који су јутрос тракторима кренули ка Београду, по речима председника удружења
"Панчевачки ратари" Јована Негована, полиција је блокирала у Панчеву, где чекају позив
надлежних којима намеравају да изнесу својих пет захтева, међу којима и повећање откупне
цене сунцокрета и уређење тржишта.
Пољопривредници су блокирали и две уљаре - "Дијамант" у Зрењанину, и "Банат" у Новој
Црњи, као и Фиделинку у Суботици.
Према подацима полиције, на путу је око 220 трактора, али ниједна саобраћајница није
непроходна, као ни прилаз ка Панчеву и Београду, а трактори се налазе са десне стране
прилазног пута Панчеву или једним делом ван пута.
Министарство пољопривреде је спремно да пољопривредницима пружи сву помоћ у оквиру
својих надлежностл, али дрзава не може да одреди цену сунцокрета, изјавио је Тањугу државни
секретар тог министарства Данило Голубовић.
Тим поводом данас су се огласили и прерађивачи - и док компанија Дијамант сматра тај
протест легитимним и поручује да ће учинити све да буде максимално коректна према
произвођачима како би се нашло најбоље решење, директорка Пословне заједнице за
индустријско биље Олга Чуровић оценила је да нема разлога за протест.
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Сефкеринац је раније данас Тањугу рекао да је да ће лука Дунав и силос "Гранекспорт" остати
блокирани до испуњења њихових захтева, и чекају да влада буде "судија између њих и уљара".
"Имамо аргументе...Сунцокрет је у окружењу много скупљи него код нас", истакао је
Сефкеринац.
Откупна цена сунцокрета од 45 динара по килограму, један је од пет захтева које
пољопривредници намеравају да предају Влади Србије.
Регулисање откупних цена и количина за интервентни откуп тржишних вишкова кукуруза
(200.000 тона) овогодишњег рода, по цени 18 динара за клиограм, међу захтевима је у које је
Тањуг данас имао увид, а које су војвођански ратари хтели да изнесу премијеру и првом
потпредседнику владе, у Београду.
Траже и повећање откупне количине пшенице за робне разерве на укупно 200.000 тона, по
цени од 20 динара за килограм.
Они такође траже да Влада Србије предузме интервентне мере за разбијање картела који
договарају откупне цене сунцокрета, као и да санкционише монополисте на тржишту.
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Протестна вожња тракторима око
“Фиделинке”
Драган Шолаја
СУБОТИЦА - Незадовољство због ниске откупне цене пољопрривредних производа, суботички
пољопривредници, окупљени око Удружења пољопривредника Суботица, исказали су јуче
протестном вожњом тракторима око „Фиделинке“.
Они су се придружили колегама из Баната, који су блокирали уљаре у Зрењанину и Новој
Црњи, као и онима који су кренули према Београду, како би надлежнима у Влади Србије
уручили захтеве.
- Желимо да укажемо на многе проблеме у пољопривреди јер не можемо прихватити да цене у
Србији не могу покрити цену коштања производње ратарских култура и тражимо да буду као у
окружењу. Тренутно радимо на своју штету. Симболично смо се окупили код “Фиделинке” јер је
она синоним за складиштење житарица у региону. Надамо се да ће нас надлежни озбиљно
схватити, а ако не схвате нашу поруку онда ћемо кренути према Београду - рекао је Мирослав
Киш из Удружења пољопривредника Суботица.
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Он је објаснио да ратари "немају с ким да разговарају" и да се зато "надају да ће нови министар
имати више слуха за наше проблеме, да ће бити ефикаснији и да неће штитити само интересе
прерађивача и мањих интересних група".
Уколико дође до радикализације протеста, додао је, неће бити блокаде путева већ искључиво
протестних вожњи којима би се се указало на проблеме у аграру.

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Do-kraja-godine-lista-profesionalnih-oboljenja.sr.html

До краја године листа професионалних
обољења
Број оболелих због услова рада нереално мали, јер се дефиниција и критеријуми
професионалног обољења одређују у више закона
Професионалне болести немају везе са одласком у пензију, већ са могућом одштетом (Фото
Танјуг)
Свега 20 радника је у Србији прошле године добило потврду да болују од неког
професионалног обољења, што је најбољи доказ да се болести чије се последице по здравље
доводе у директну везу са обављањем неког посла, код нас нити лече, нити правилно
евидентирају. Са друге стране, очигледно је да се данас тако тешко долази до сигурног посла,
па и када услови на радном месту озбиљно нарушавају здравље, радници често ћуте и трпе.
Да у овој области нешто промени запало је професору Медицинског факултета и специјалисти
са Института за медицину рада др Петру Булату, који је руководилац пројекта којим треба да се
поставе дијагностички критеријуми за утврђивање професионалних обољења. Он најављује да
би до краја године, ипак, могли да добијемо нову листу професионалних обољења.
У развијеним земљама на милион становника пријављује се од 15 до 20 оболелих од
професионалних болести, а код нас је број пријављених очигледно нереалан. Зашто се
професионална обољења тешко препознају?
– У Србији се годишње евидентира најмање 4.000 нових случајева рака плућа. По светским
статистикама, а које би требало да важе и за нас, седам одсто тих малигнитета проузроковано је
штетним агенсима на радном месту. То значи да би и у Србији сваке године требало да
откријемо да је око 280 случајева рака плућа директно повезано са радним местом и да су то
професионална обољења, али ми већ годинама немамо ниједан тако евидентиран случај –
наводи др Булат.
Доктор који је дијагностиковао карцином плућа, одмах почиње да размишља о терапији,
операцијама, зрачењима, мало наде…
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– Лекари у овим случајевима не размишљају да ли пред собом имају професионално обољење.
Дијагнозом да је реч о професионалном обољењу тај пацијент не добија ништа у смислу
лечења, али би он и његови наследници добили новчано обештећење. Такође, после смрти
таквог пацијента, наследницима следује пензија, као да је испунио услове за старосну пензију –
каже др Булат.
Наш саговорник примећује да је број оболелих од професионалних обољења драстично опао и
због нерегулисаних законских аката, јер сада се и дефиниција и критеријуми одређују у
неколико различитих закона, па се и то мора исправити. Такође, ради се и на промени листе
професионалних обољења. Др Булат каже да сада имамо 56 болести на листи, али ће на њој
после сужавања, јер су избачене неке болести које код нас не постоје – остати 48 болести.
Постоји и идеја да се усвоји европска листа са 62 обољења, што је европски пропис, да не би,
када уђемо у Европску унију, правили нову листу.
Иако би многе касирке, учитељице, банкарске службенице или новинари могли да се пожале
како су „изгубили здравље” радећи свој посао, др Булат објашњава како се њихове здравствене
тегобе ипак не би могле подвести под одредницу професионалних обољења.
– Сада имамо затворену листу професионалних болести, па се тако само болести које се налазе
на њој воде као професионалне. Поменута занимања се не налазе на тој листи, али то су
болести у вези са радом, које су не неки начин, али не увек узрочно повезане са радним местом.
Јер, немају све касирке исте здравствене тегобе, као што их има сваки радник изложен азбесту.
Мора да постоји јасно утврђена веза између штетности и обољења – истиче др Булат.
Он додаје да се залаже за комбинацију затворене и отворене листе. То би значило да када се
докаже да је неко обољење, на пример, код новинара у светској литератури дефинисано као
професионално обољење, аутоматски би било уврштено и на нашу листу. Према сада важећим
законским прописима остављено је лекару у дому здравља да препозна да ли се неко разболео
радећи свој посао.
– То је посао лекара са Института за медицину рада. Садашњи критеријуми су општи да их
свако може тумачити онако како њему одговара. Професионалне болести немају никакве везе
са одласком у пензију, што наши грађани прво помисле. Оне су значајне, прво, због заштите
здравља запослених радника и због могућности остварења права на накнаду. Јер, на пример,
ако неко ради у буци и дође до оштећења слуха, а послодавац ништа није предузео да га
заштити, радник, неће добити пензију, него може да добије одштету, ако тужи послодавца –
каже др Булат.
О. Поповић
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Вучић: Завршетак истрага о
приватизацијама до краја 2013.
Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић изјавио је данас да очекује
завршетак свих истрага спорних приватизација до краја ове године, као и
конкретне резултате у истрази убистава новинара.
По природи нисам оптимиста, али сам уверен да ћемо имати конкретне резултате о једном, а
можда и два слуцаја убистава новинара после много година у којима није било истине и
правде. Важно је и за поштовање принципа правде и правичности, али и за жртве и породице
жртава да се то реши", рекао је Вучић телевизји Б92.
Вицепремијер је навео да, осим тога, очекује и резултате у истрагама везаним за 24 спорне
приватизације, које ће, према његовим речима бити завршене до краја године, јер, како је
објаснио, ниједан од тих предмета више "није нетакнут".
"Остало је да се заврше велики предмети. Ради се на свему, од 'Ц Маркета', па до 'Луке Београд'
у коју се дебело загазило. Сви ти предмети су у обради, нема више ниједан који је нетакнут. До
краја године очекујем резултате, односно да све истраге буду завршене. Онда ће тужиоци
прихватити или одбити резултате, односно подићи оптужни акт или оптужницу, или ће рећи
да кривичних дела није било", каже Вучић.
Први потредседник владе је уједно одбацио оптужбе опозиције да је у Немањиној 11
претходних годину дана најмање резултата било у борби против организованог криминала, јер
је подигнуто 180 оптужница.
"Шокиран сам таквим оптужбама, што сам рекао и у скупштини, и делује ми да су се они који
су их изговарали бар на кратко посрамили тих оптужби. У области борбе против организованог
криминала подигнуто је 117 оптужница, а 113 је потврђено, за девет лица је главни претрес већ
у току, и већ је донета и једна правоснажна пресуда. То показује ефикасност и правосуда. У
истом периоду подигнуте су још 63 оптужнице, по ранијим истрагама", рекао је Вучић,
додавши да се "адвокати у шали понекад жале да не могу да одговоре на све што им стиже из
тужилаштва".
Говорећи о случају одбеглог нарко-боса Дарка Шарица, Вучић је признао да је погрешио када
је раније говорио да ће он бити ухапшен до половине текуће године.
"У сарадњи са најмоћнијим светским службама радимо на привођењу господина Шарица.
Господин Шариц је човек чијем смо хапшењу, приводењу правди максимално посвећени. Ми
ћемо то завршити. Био сам неискусан када сам рекао да то очекујем до краја јуна и више нећу
давати прогнозе, али грађани треба да знају да ћемо ми тај посао да завршимо. Не желим да
откривам у којој је све то фази, али сам већ рекао да радимо са најмоћнијим светским
тимовима, што је по себи чврста гаранција да ће се тај тежак посао који нам је и дужност
обавити", рекао је Вучић.
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То ће, како је прецизирао, бити урађено у року "који неће бити на дугом штапу".
Он је одбацио могућност да Шарића у Србији неко штити и навео да државне органе нико не
може да омета, а да остале приче њега не интересују.
Вучић је најавио да су на дневном реду данашње седнице Бироа за координацију рада служби
безбедности четири теме: завршетак истрага поводом 24 спорне приватизације, извештај
Тужилаштва за организовани криминал, скупови високог ризика, пре свега утакмица
фудбалских репрезентација Србије и Хрватске, а четврта тема су истраге о убиствима новинара.
Упитан да ли је одлучено ко ће бити нови шеф Безбедносно-информативне агенције, Вучић је
рекао да још не постоји одлука о томе, и да ће бити донета наредних дана.
(Танјуг)
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