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Пети дан протеста ратара у Панчеву
Тањуг
Незадовољни ратари и у недељу ће наставити блокаду новог пута од Панчева ка
Београду и пута према Јабуци по режиму – два сата блокаде сат слободног
саобраћаја. Блокиране и уљаре "Дијамант" и "Банат"
Незадовољни ратари и у недељу ће наставити блокаду новог пута од Панчева ка Београду и
пута према Јабуци, изјавио је Тањугу председник удружења "Панчевачки ратари" Јован
Негован.
Он је напоменуо да ће блокаде бити организоване по јучерашњем режиму- два сата блокаде
новог пута код ОМВ пумпе, а потом ће се сат времена саобраћај нормално обављати.
Према његовим речима, пут према Јабуци је потпуно блокиран. Негован је рекао и да ће сутра
ујутру блокаде бити појачане, јер ће из правца Долова стићи још десетак трактора. Он је
напоменуо да ће вечерас пољопривредници одржати састанак на коме ће одлучивати о даљим
корацима.
Фабрикие уља "Дијамант" у Зрењанину и "Банат" у Новој Црњи већ пети дан се налазе у
непрекидној тракторској блокади незадовољних банатских пољопривредника, који протестују
због најављене откупне цене сунцокрета од 24 динара за килограм, док они траже 40 динара,
плус порез на додату вредност.
Досадашњи разговори произвођача сунцокрета и прерађивача нису донели помак са почетних
позиција две стране, ни после посредовања министра трговине Расима Љајића.
"Од почетка блокаде смо по сменама, са паркираним тракторима, у мирном протесту, испед
фабричких капија две уљаре, а у очекивању договора о цени рода", рекао је данас дописнику
Тањуга председник Удужења земјлорадника у Зрењанину Огњен Рацков.
Он каже да су, после протеклих кишних дана, ратари кренули у вршидбу сунцокрта, али да не
знају где ће сместити род те уљарице.
"У Зрењанину а и у селима постоје земљорадничке задруге и довољно откупних места за
смештај сунцокрета, што је за нас алтернативна могућност , ако се не договоримо са
"Дијамантом", наводи Рацков.
Председник зрењанинскиог удужења земљорадника каже да има информацију да је фабрика
уља у Зрењанину отпочела пријем сунцокрета у закупљеним силосима "Житопродукта".
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О томе шта намерава да предуземе зрењанинска уљара Тањуг није мога да провери, јер из те
фабрике,осим званичног саопштења објављеног првог дана блокад нема других информација,
које зависе од одлуке менаџмента хрватског концерна "Агрокор",у чијем је саставу и
"Дијамант".
Управа компаније "Дијамант" је тада навела да протест Удружења пољопривредних
произвођача сматра легитимним и да ће та компанија учинити све да буде максилмално
коректна према произвођачима како би се нашло најбоље решење.
Председник Удружења земљорадника у сређобанатској општини Нова Црња Петар Матијевић
изавио је Тањугу да се наставља протест ратара тракторском блодом прилаза за откуп
сунцоктрета у Фабрици уља "Банат", иако би они радије ушли на њиве.
Он каже да је та уљара отворила откупно место у бившој фабричи шећера и да
пољоптвредници размишљају да ли да блокирају и тај прилаз.
"Оцекујем да се разговори наставе и да се нађе прихватљиво решење са обе стране, јер
сунцокрет је зрео за вршидбу, па овако, чекајући у тракторима, сви губимо", каже Матијевић.
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Железара Смедерево чека 200 милиона долара
Ј. ИЛИЋ

Производња лимова за ауто-индустрију у Железари Смедерево. Инвестиција од
150 - 200 милиона "зелених новчаница"
ПРОИЗВОДЊА поцинкованог лима за аутомобилску индустрију, за коју је заинтересована
"Фијат група", могла би буде спас за српску металургију. Железара Смедерево има неопходне
сертификате и стручњаке, али не и 150 до 200 милиона долара колико би, практично, коштала
нова фабрика за галванизацију челичних лимова.
Одлазећи министар финансија и привреде, Млађан Динкић, најавио је недавно да је "Фијат
група" заинтересована да од Железаре Смедерево набавља лимове. Динкић тврди да је "Фијат"
заинтересован да купује лимове за производњу 500.000 аутомобила годишње за своје фабрике
у свету.
Иако менаџмент Железаре тренутно није расположен да говори о могућностима сарадње са
"Фијатом", познато је да је производња лима за ауто-индустрију, као идејни пројекат, овде
зачет још пре више од две деценије.
Најпре је о томе преговарано са заинтересованим инвеститорима из Кине, а потом и са
Американцима. "Ју-Ес стил" је имао озбиљне планове за градњу Поцинковаонице, али их је
економска криза осујетила. Оно око чега нико нема дилему јесте чињеница да би производња
за ауто-индусутрију могла да буде економска сутрашњица српске железаре.
МАРЉИВО РАДЕПОСЛЕ одласка "Ју-Ес стила" и деветомесечне обуставе производње, висока
пећ један поново је покренута у априлу, а држава је најавила губитке на нивоу од око 20
милиона евра годишње. Месечни прозводни план је на нивоу од око 70.000 тона.
3

Јер, бити снабдевач ауто-индустрије је круна овог посла: реч о једној од најзахтевнијих
индустрија прераде метала.Смедеревска железара има стручњке, али и све неопходне
сертификате који су захтевни и веома ригорозни. Пре заустављања производње, Железара
Смедерево је за "Дачију" производила унутрашње делове.
Претходних година урађено је много на модернизовању постројења, а галванизација челичних
лимова значила би заправо нову фабрику капацитета 200.000 тона производа.
Иако је реч о великом новцу, металурзи подсећају да веће фазе прераде дају скупљи и
квалитетнији производ, а тако и већи профит, па је рачуница свакако исплатива. Независни
синдикат Железаре упозорио је да би ауто-лим из Железаре био атрактиван и за остале
произвођаче аутомобила - румунску "Дачију", мађарску "Шкоду", затим за "Фолксваген", "Кију"
и "Пежо".
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:451959-Jagodina-I-Kablovima-druga-sansa

Јагодина: И “Кабловима“ друга шанса
Г. ЈЕВРЕМОВИЋ
Највеће поморавско предузеће нашло се на листи 16 колектива иза којих ће стати
држава. Велике наде у априлско обећање доскорашњег министра Млађана
Динкића
Фабрика каблова у Јагодини
ЈАГОДИНА - Највеће поморавско предузеће, овдашња „Индустрија каблова“, на списку је 16
стратешких предузећа којима ће Влада Србије дати прилику да крену изнова. Како су
објаснили представници Министарства финансија и привреде - током састанка са синдикатима
металаца из Шумадије и Поморавља - реч је о пројекту који предвиђа завршетак
реструктурирања и нови почетак или стечај.
- Програм треба да започне почетком наредне године и предвиђа реорганизацију предузећа,
односно одређивање минимума потребних радника за постојећи ниво производње, што би
омогућило позитивно пословање, укидање субвенција и редово измиривање обавеза - тумаче у
пословодству поменутог колектива и Већу Самосталног синдиката.
С друге стране, држава би требало да отпише сва дуговања и - за вишак запослених - обезбеди
средства за социјални програм у висини од 300 евра по години стажа.
Подсетимо, Агенција за приватизацију је - у четири наврата - безуспешно покушала да
приватизује „Каблове“ који, по раније представљаним подацима, дугују око 100 милиона евра
за комерцијалне кредите у банкама које су угашене, односно по разним другим основима. При
томе, запошљавају 2.200 радника и корисници су субвенција државе. На крају, предузеће је
„кратко“ и за разлику у неисплаћеним зарадама за око 5.500 радника, у периоду од 1997. до
2001, чија се висина креће од три милиона за главницу, до осам милиона евра за главницу са
каматом.
ПИВАРАДРУГО овдашње предузеће у реструктурирању је „Јагодинска пивара“, али они - по
речима председника Самосталног синдиката, Мирослава Стевановића - још не знају којим ће
путем кренути. Одређен је нови приватизациони саветник, а у Пивари се надају да ће и они
добити подршку државе, односно шансу за нови почетак, јер запошљавају око 300 радника и
производи готово 100 хектолитара пива. Али, држави за порез дугују неколико милијарди
динара...
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Лањски извоз „Индустрије каблова“ у Јагодини износио је 16 милиона евра, а планом за ову
годину предвиђена су 23 милиона. С обзиром на то да око 60 одсто производње заврши изван
граноца Србије, сада већ бивши министар Млађан Динкић - у априлу - био је најавио да ће
„Каблови“ од државе добити три милиона евра обртног капитала, 10 милиона евра за
модернизацију производње, као и приоритет приликом набавке каблова за ЕПС и „Телеком
Србија“...
ИСТОРИЈА
ПРЕ само три деценије, „Каблови“ су запошљавали 10.800 радника и продавали робу у
вредности од 300 милиона евра, при чему је 70 одсто производње извожено. Нажалост, најпре
економске санкције, па губитак тржишта, те застарела и неефикасна технологија узели су свој
данак...

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/402551/Gas-za-domacinstva-poskupeo-44-odsto

Гас за домаћинства поскупео 4,4 одсто
Тањуг
Гас за домаћинства у Србији од данас ће бити скупљи у просеку за 4,4 одсто, па ће по кубном
метру коштати 46,3 динара.
Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао је пре две недеље сагласност за повећање
цена гаса за 33 јавна снабдевача, саопштила је та агенција. Просечно повећање цена јавног
снабдевања (без ПДВ-а) за сва домаћинства у Србији износиће 4,4 одсто (на 46,3 дин/м3), а за
све купце прикључене на дистрибутивне системе 5,7 одсто (на 42,9 дин/м3).
Ова промена цена настала је због повећања, за 6,4 одсто, набавне цене природног гаса по којој
"Србијагас", као изабрани снабдевач, продаје тај енергент лиценцираним јавним
снабдевачима, обајснила је Агенција. Цене природног гаса су различите код јавних снабдевача
због различитих трошкова дистрибутивних система (мрежарина).
Ни при овој промени цена гаса нису мењане цене приступа системима за транспорт и
дистрибуцију гаса, одобрене 2011. године, па ће, у зависности од учешћа овог трошка у укупној
цени, повећање цена природног гаса крајњим купцима код 33 јавна снабдевача износити
измедју 1,9 и 6,4 одсто.
Цена по којој Србијагас продаје гас јавним снабдевачима је на овај начин усклађена са реалним
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трошковима по којима то предузеће купује гас из увоза и домаће производње, навели су из
Агенције.
Према условима тендера на коме је Србијагас изабран за снабдевача јавних снабдевача,
велепродајна цена гаса ће се убудуће мењати када додје до промене увозне цене и количина
домаћег гаса, а усклађиваће се и са променама курса долара.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/402398/Jos-dublje-tonemo-u-besparicu-Nove-cene-oborile-promet-za-trecinu

Још дубље тонемо у беспарицу: Нове цене
обориле промет за трећину
Данијела Нишавић
Низак стандард, пад реалних прихода и бојазан од губитка посла утичу да трговине бележе
мањи промет. Од почетка године пад је званично десет одсто, а реално промет је мањи за
трећину.

Кликни за увећање (+)

- За храну мора да се има, али водим рачуна о сваком динару. Пратим стално акције и купујем
тамо где је јефтиније. Међутим, велики издатак је за кућну хемију. Одрекли смо се сокова, а и
слаткише купујемо мање. Срећом, те цене на пијаци су исте као и прошле године, а поједино
поврће је и јефтиније. Сад ми је најважније да припремим децу за школу и ту ћу потрошити
највише новца - каже Мирјана Ђукић из Обреновца.
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Променила је, истиче, и начин набавке. Некад је куповала на велико, два пута месечно у
великим маркетима, сада то чини у радњи у комшилуку.
У односу на прошлу годину, цене су више, а плате ниже. За годину дана од јула 2012. до јула
2013, према званичној статистици, цене су порасле за 8,6 одсто, док је просечна јулска зарада
од 44.182 динара у поређењу са прошлогодишњом из истог месеца за 1,2 одсто нижа.
Са истим приходима, међутим, морамо више да издвајамо новца за електричну енергију која је
скупља за 11 одсто. Поскупело је месо, пилеће и свињско, млеко и млечни производи,
цигарете... Удар на све тањи кућни буџет, који за прехрану у просеку троши 44 одсто прихода.
То се одражава и на пад промета у трговинама.
- Низак стандард, нејасна перспектива, бојазан од губитка радног места, све то даље условљава
пад промета у трговинама. Купује се најосновније, и то у мањим количинама. Знатно
рационалније се планирају набавке - указује за “Блиц” Саша Ђоговић из Института за тржишна
истраживања.
Грађани се одричу куповине трајних потрошних добара, гардеробе, а када је реч о
прехрамбеним производима, пазари се основно, али у мањим количинима.
Прво се одричу воде и сокова, као и слаткиша. Трговци процењују да је пад у продаји ових
производа око 20 одсто.
Да би колико-толико ублажили утицај беспарице, грађани користе почек. Чек се враћа на
велика врата. У „Меркатору“ за “Блиц” кажу да све већи број купаца користи могућност да без
обзира на висину износа рачуна плати на чекове и то на одложено и до 210 дана, док за рачун
преко шест хиљада динара тај рок је 360 дана.
- За разлику од пре, далеко више се купују прехрамбени од непрехрамбених производа и то
свеже категорије воћа и поврћа, као и сви прехрамбени производи који су на акцијама - истичу
у трговинском ланцу ИДЕА, где велики број купаца користи могућност одложеног плаћања до
210 дана.
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Уместо приватизације нова подржављења
предузећа
Тањуг
Уместо годинама најављивање "убрзане и коначне приватизације" у Србији сада постоји више
од 200 друштвених предузећа, међу којима је и тридесетак у процесу подржављења, што
већина домаћих економиста означава као "нетржишни и нереформски чин".
Професор економије Станко Радмиловић сматра, међутим, да сада само мали број људи има
неку приближну представу о томе да је у врло слабашној економији Србије, државни сектор
економије, иако увелико опустошен, опстао као изразито доминантан".
- Могло би се рећи да је подржављење (предузећа) било исправна оријентација, ваљана
алтернатива за махинације и грабеж некадашње друштвене својине - тврди Радмиловић који је
био последњи премијер српске владе, уочи распада бивше СФРЈ.
Такав Радмиловићев став је објављен, иначе, на његовом блогу, а бивши министар финансија и
привреде Млађан Динкић почетком ове седмице је објавио да ће држава преузети и већинско
власништво у још једној великој домаћој компанији.
Слабо интересовање
У Агенцији за приватизацију наглашавају да је у условима економске кризе интересовање за
куповину предузећа, укључујући и око 150 фирми које су још у процесу реструктурирања, све
мање и да је лани обављена промена власничке структуре у само три компаније, док је седам
фирми продало део властите имовине.
Како је објаснио Динкић, Влада Србије је преузела већински удео у "Симпу " из Врања,
предузећу са око пет хиљада запослених, јер највећи произвођач и извозник намештаја не
може да измири пореске обавезе "тешке" више од пет милијарди динара.
Динкић је раније рекао да би у круг ових предузећа могле да се ускоро укључе и неке друге
проблематичне фирме у Србији са такодје великим бројем запослених, а почетком ове године
је био и иницијатор практичног подржављења Железаре Смедерево, а пре тога и Рударско
топионичарског басена Бор, некон више неуспелих тендера да се та компанија прода
заинтресованим инвеститорима.
Економиски аналитичари подсећају да је и Уставом усвојеном 2006. године у Србији и
највишим правним актом земље формално укинуто друштвено власништво, али је упркос томе
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опстало све до сада, јер није било заинтересованих инвеститора за преузимање таквих фирми.
Професор Економског факултета у Београду Љубодраг Савић каже за Тањуг да је подржављање
"Симпа" погрешан потез владе, јер се не само шаље лоша порука инвеститорима, већ подстичу
и друге фирме у тешкоћама да затраже помоћ и "кишобран" државе.
Декан Факултета за економију, финансије и администрацију Ана Трбовић је такође
оштар критичар подржављења компанија које лоше послују и нису у стању да редовно
измирују порезе и друге обавезе према држави и запосленима.
Реформе
- У неким земљама средње Европе, попут Словачке, Чешке и Пољске, у протеклом периоду
транзиције је веома ефикасно број запослених у јавном сектору и предузећима под контролом
државе доведен, одговарајућим реформама, у оптималан ниво са могућностима њихових
привреда, а тај посао у Србији тек предстоји, закључио је Рајић.
Трбовић је критикујући одлуку владе да постане већински власник "Симпа", да "није извесно да
ће држава, након такве промене, боље управљати том компанијом".
Према речима декана ФЕФА, економска теорија и пракса углавном указују на државу као
неуспешног власника предузећа, што се видело и на многобројним примерима широм света.
Чињеница је, да сада у Србији постоји око 560 хиљада радних места у државним предузећима и
јавном сектору економије који обухватају приближно трећину свих запослених, а финансирају
се из државне касе.
Директор Уније послодаваца Србије (УПС) , која окупља око 36 хиљада углавном средњих и
мањих предузећа, Драгољуб Рајић наводи за Тањуг да би за Србију било оптимално да има око
200 хиљада мање запослених у јавно - државном сектору у односу на садашњу бројку.
- Тај сектор у Хрватској, која има безмало упола мање становника него Србија, опслужује око
160 хиљада запослених и то би могао да буде и добар орјентир за Србију - тврди Рајић.
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НАШИ РАДНИЦИ ЖРТВЕ ЛАЖНИХ ПОСЛОДАВАЦА

Срби раде на црно од Сибира до Уругваја
Бојана Анђелић
Србија је међу првих десет земаља у Европи по суровој експлоатацији радне снаге у
иностранству. На овај проблем указао је недавно и Стејт департмент у свом извештају наводећи
да су главне дестинације радника из Србије европске земље, Азербејџан, Емирати, Русија, па
чак и Уругвај.

Кликни за увећање (+)

Процене су да само у Русији на црно ради око 15.000 наших држављана. Званична евиденција о
њима у Србији не постоји јер тамо бораве као туристи.
Како изгледа радити у Русији, у оваквом сумњивом аранжману, осетило је око 300 Срба који су
пре мање од месец дана трбухом за крухом уз обећану плату од око 1.200 евра, обезбеђен
смештај и храну, стигли у Сибир. Ангажовани су преко различитих агенција, али сви раде за
хрватску и домаћу фирму, „Велестрој“ и „Хопекс“ које изводе радове на градилишту. Иако им је
пре поласка речено да ће добити радне дозволе када стигну на градилиште, то се није десило.
- Ја сам раније одлазио у Русију и радио за ове фирме и све је било ОК, имали смо све папире и
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дозволе. Е, сада сам видео како је то радити као туриста - прича Дејан С. који је у Сибиру
преживео праву голготу.
- По истеку месец дана у камп на градилишту је упала имиграциона полиција, са фантомкама,
наоружани и веома агресивни. Све је изгледало као на филму. Натерали су нас да станемо у
колону један иза другог са рукама на раменима оног испред нас. Неки радници су добили и
батине. Тукли су их из чиста мира, вероватно да нас заплаше. Било је страшно - објашњава
Дејан.
Дипломате упозоравају
Домаће законодавство од експлоатације не може да заштити ни раднике у земљи, а камоли у
иностранству. У Министарсву рада за “Блиц” кажу да држава може да гарантује само за послове
који се закључују преко регистрованих агенција за посредовање у запошљавању. На сајту
Министарства постоји списак од 60 таквих агенција.
Након тога су их пребацили у затвор где су у дворишту на отвореном, у Сибиру, провели више
од 24 сата.
- Узели су нам изјаве и рекли да ће нам следећи пут ако нас ухвате без папира забранити
доживотно улазак у земљу. Навикнуте на овакве ситуације јер је то политика пословања многих
фирми у Русији, послодавце цео овај случај није много забринуо.
- Рекли су нам да ко хоће да се врати може, а ко неће да мора да пређе границу због визе која
истиче после месец дана. Ја сам одлучио да останем јер ми треба новац, бар још два месеца
тако да сам пре две недеље само прешао са још многим колегама у Казахстан и онда смо се
одмах вратили на градилиште - прича наш саговорник.
Услови рада нису нимало пријатни. Ради се по 16 па чак и 20 сати дневно, уз строгу контролу,
без могућности одмора осим за време оброка.
- Тога има много, велики број наших фирми које раде у Русији мобилисали су људе из Србије
да раде више по нелегалним него легалним условима. Приходи српских грађевинских фирми
од послова у иностранству су прошле године били 174 милиона евра. Од тога је енергопројект
остварио 168 милиона, дакле скоро цео приход. Имајући у виду да се процењује да у само у
Русији ради 15.000 наших држављана, јасно да многе фирме не пријављују своје приходе као
што не пријављују ни раднике који раде за њих - каже за “Блиц” директор „Енергопројекта“
Владимир Миловановић.
У иностранству тенутно ради око 360 енергопројектових радника док је на пословима које
изводе ангажовано око 5.000 локалних радника.
- Наш велики проблем је што сада имамо дефицит радника за све инфраструктурне пројекте
који се најављују, они су по Русији где раде за мале паре, без папира у тешким условима.
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Многима је, међутим, и то боље него да остану у земљи јер од плате коју овде приме не могу да
издржавају своје породице - каже Миловановић.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/402303/Prosvetari-zamrzli-strajk

Просветари замрзли штрајк
ФоНет
Синдикат радника у просвети Србије (СРПС) одустао је данас од штрајка најављеног за почетак
школске године и одлучио да новом министру просвете упути захтев за наставак преговора о
измени Уредбе којом се одређују плате. СРПС ће за те разговоре дати рок од 100 дана, после
чега ће поново одлучити о могућој обустави рада.

Члан Председништва СРПС Хаџи Здравко М. Ковач је рекао да су у међувремену, од упућивања
захтева за променом Уредбе, почели преговори са
одлазећим министром просвете у којима је делом удовољено захтеву, тако да је Председништво
одлучило да одложи штрајк.
- Обичај је да се новом министру да сто дана, али тражимо да се у том периоду закључи
протокол о динамици успостављања траженог односа - рекао је Ковач, наводећи да би
измењена уредба требало да успостави тај однос у наредне
три године.
Он је казао и да је СРПС незадовољан односом плата од један према два између
наједноставнијег рада, као што је спремачица, и професора.
- Тражили смо да се врати однос један према три за основне и средње школе, односно један
према пет на универзитетима - рекао је Ковач.
Он је истакао да је такав однос постојао пре замрзавања плата 2008, као и да плата за
наједноставнији рад мора бити најмање минималац.
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http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Preduzetnika-sve-manje-sela-nestaju.sr.html

Предузетника све мање, села нестају
У бруто домаћем производу предузетници и пољопривредници током једне године створе 15
одсто његове вредности

Према процени званичне статистике, свему створеном у Србији у једној години предузетници и
пољопривредници укупно допринесу са 15 одсто његове вредности. Статистичари кажу да је
допринос око 220.000 предузетника и 107.000 малих и средњих предузећа бруто домаћем
производу (БДП) готово једнак – по око 7,5 процената.
Лане је било највише „микропредузећа” која запошљавају до 10 радника. Она чине 87,8 одсто
од укупног броја привредних друштава и запошљавају 16,5 процената укупног броја
запослених.
Према прошлогодишњем попису пољопривреде, 2.567 пољопривредних газдинстава послују
као предузећа или предузетници, а пописано је и 628.555 породичних пољопривредних
газдинстава.
Од почетка кризе опада број предузетника, а пољопривредници кажу да им никада није било
горе.
Каква је слика просечног српског предузетника и пољопривредника?
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Према резултатима анкете Уније послодаваца, у којој је у последња четири месеца 2012. године
учествовало 712 испитаника у 42 града и општине, просечна старост мушкараца, оснивача
предузетничке радње или малог предузећа је 39, а жене 41 година.
Просечан предузетник у Србији је ожењен, отац је једног детета, а пре отварања своје фирме у
просеку је за друге радио најмање шест година. Углавном је обављао услужну или неку врсту
занатске делатности за претходног послодавца или у сивој зони, а на трећем месту је искуство у
пољопривредној производњи.
Свој посао је почео најчешће личном уштеђевином, позајмицом родитеља или рођака и
пријатеља из иностранства или је до почетног капитала дошао продајом неке наслеђене
непокретности.
Највише мушкараца и жена загазило је у воде приватног бизниса да би обезбедили
егзистенцију, а тек потом да би остварили своју пословну замисао. Код мушкараца је на трећем
месту разлог била немогућност да пронађу посао код другог газде, на четвртом – жеља да ради
за себе, а не за другог газду.
У рубрици „животно искуство” мушкарци су уписали да су три пута били у иностранству, а жене
четири. Знају енглески језик толико колико је потребно за најосновније споразумевање, умеју
да напишу и пошаљу мејл, али нису шире информатички писмени.
За разлику од предузетника и предузетница, који су у пуној животној снази, али све теже
опстају, на шта непрестано указују држави, пољопривредници у Србији су стари, слабо
информисани и неповерљиви према удружењима и државној политици, показало је
истраживање Министарства пољопривреде.
Просечно пољопривредно газдинство користи 4,5 хектара пољопривредног земљишта, поседује
један двоосовински трактор и гаји једно говече, четири свиње, три овце, 26 комада живине и
једно пчелиње друштво.
Главе пољопривредног газдинстава у Србији у 82 одсто испитаних случајева су мушкарци
старији од 45 година. Чак 39,4 одсто су старији од 60 година. Основну школу, или мање, има 37
одсто, 28 одсто двогодишњу или трогодишњу, а исто толико четворогодишњу средњу школу.
Близу четвртине их, поред пољопривреде, има још неки други посао, место сталног боравка
(96,8 одсто) им је „ванградска средина”.
Српске пољопривреднике највише погађа финансирање производње, трошкови су високи,
затим ниске цене њихових производа и губици, отежан пласман, недостатак радне снаге,
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ризици од суше и других неповољних климатских прилика, али и наплата продатих производа,
недостатак механизације и земљишта.
О државној политици у аграру пољопривредници се углавном информишу путем телевизије
(70,4 одсто), 4,9 одсто путем штампаних медија, а 9,1 путем интернета, док се шест одсто
испитаника изјаснило да се о томе уопште не информише.
Државне подстицаје добија 41 одсто газдинстава. Највећи број прима регрес за гориво по
хектару – 15,1 одсто, и основне подстицаје за биљну производњу који се исплаћују по хектару
(12,4 одсто), 3,8 процената прима премију за млеко по литру, а 2,2 одсто газдинстава прима
подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве по грлу.
Близу половине носилаца газдинстава није упозната са Законом о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју, који је донет почетком ове године. Око трећине је упознато,
док је делимично упознато 23 одсто газдинстава.
Две трећине носилаца газдинстава сматра да тренутна пољопривредна политика – у последњих
годину дана, пет и 10 година иде у погрешном правцу.
Без становника
За 15 година 986 села у Србији остаће без становника, а после тога за још једну деценију још
око 300 сеоских насеља, процена је Бранислава Гулана, члана Одбора за село Српске академије
наука и уметности (САНУ). Према његовим речима, за четврт века нестаће четвртина села у
централној Србији и Војводини.
Гулан каже да у Србији, према статистичким подацима, само у 13 села има више од 8.000
становника, а да у око 900 села живи од 200 до 400 становника.
– Од 100 до 200 становника има 692 села, од 400 до 600 становника 583 села, а до 50
становника има 535 села – каже Гулан.
У селима има 50.000 напуштених кућа, а још 145.000 је привремено ненастањено. Око 38 одсто
сеоских домаћинстава је сиромашно, док пољопривредна пензија просечно износи око 9.000
динара и њу прима 183.000 земљорадника.
Бранислав Гулан је један од аутора публикације „Зашто и како се организовати у задруге”, коју
је САНУ издала у 50.000 примерака.
А. Микавица

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Svaki-sesti-zeleznicar-prekobrojan.sr.html

Сваки шести железничар прекобројан
Влади Србије доставили смо предлог социјалног програма за 2.000 радника и 1.300 запослених
у зависним предузећима, најавио је Драгољуб Симоновић, директор Железница „Србије” после
састанка са синдикатима.
Планирано је да се ново предузеће састоји од два друштва – за инфраструктуру и превоз, као и
једног контролног.
– Систематизација још није урађена, а у току је рад комисија које разрађују финансијски и
имовински статус. Друштво за инфраструктуру финансираће држава, а превоз путника ће бити
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дотиран од државе у мери у којој она буде заинтересована – наведено је у Симоновићевом
саопштењу.
Железнице „Србије” зарађују само 10 милијарди динара. Од тога, седам милијарди је приход од
превоза робе, а остатак остварује путнички саобраћај и комерцијализација имовине..
– Нећемо почети са радом по новом организационом моделу док не будемо спремни иако је
наш план да то буде први јануар 2014. године. Синдикати ће добити на разматрање радну
верзију нове организационе шеме, како бисмо заједно пронашли најбоље решење, а
усаглашавање ставова по том питању биће до краја септембра. Уколико се испостави да ће бити
штете по запослене продужићемо рокове – прецизирао је Симоновић.
Извесно је да ће инфраструктура бити доступна приватним оператерима од јуна идуће године и
Железнице „Србије” ће морати да се спреме за долазак конкуренције.
Представници синдиката су указали да је неприхватљиво да Железнице „Србије” више година
као национални оператер немају ни сертификат за безбедност, ни лиценцу за саобраћај.
Неће синдикате под истим кровом
Симоновић је истакао да пословодство у синдикату види озбиљног партнера и преговарача по
многим питањима, али да и даље сматра да синдикати треба да се иселе из Немањине 6, где је
дирекција железнице, и хотела „Београд”.
– Мој став је да руководства синдиката не треба да седе у истој згради са пословодством и да
није потребно плаћати услуге хотела „Београд” зато што постоји могућност за смештај у другим
објектима – нагласио је Симоновић.
С друге стране синдикати су истакли да су спремни да учествују и помогну у предстојећем
процесу реструктурирања српских железница, али од пословодства очекују више уважавања и
нагласили да довођење синдиката у негативне контексте штети свима.
М. У. А.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/sindikalcima_povoljnije_studiranje.55.html?news_id=266860

Споразум Мегатренд универзитета и Савеза самосталних синдиката Србије

Синдикалцима повољније студирање
АУТОР: Б. К.
Београд - Мегатренд универзитет потписао је јуче споразум о сарадњи са Савезом самосталних
синдиката Србије. Споразум, којим ће посебне повољности за студирање стећи чланови
Синдиката, потписали су председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубисав Орбовић
и ректор Мегатренд универзитета Мића Јовановић.
"Школарина ће износити 1.000 евра. То значи да ће она бити умањена за 33 одсто у односу на
редовну цену. Будући да је већина чланова синдиката у радном односу, обезбедићемо и посебне
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услове студирања, што подразумева посебна предавања, консултације и рокове", објаснио је
Јовановић.
Орбовић се захвалио Мегатренд универзитету и истакао да је тај универзитет показао
спремност да помогне запосленима који нису завршили студије.
"Споразумом желимо да помогнемо грађанима Србије, члановима Синдиката, да дођу до нових
знања и квалификација о којима се говори као неопходним за покретање државе у наредном
периоду. Овде је реч о људима који, нажалост, нису могли, из неких разлога, да студирају
редовно или су само започели студије, па су их прекинули. Сада ће, ево, моћи да дођу до
квалификације, те да тако буду кориснији и себи, али и друштву у целини", казао је Орбовић.

СТУДИО Б
http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=92266

Споразум Самосталних синдиката и
Мегатренда »
Извор : Студио Б, Коментари: 0
Представници Самосталних синдиката и Мегатренд универзитета потписали су
споразум о сарадњи.
Прилику да студије Мегатренд универзитета упишу и заврше уз бројне повољности, осим
редовних студената, имаће и борци за радничка права.
Потписани споразум између представника Самосталних синдиката и Мегатренд универзитета
омогућиће једноставније студирање свим заинтересованим.
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