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Како су расле банкарске провизије
Аутор: И. Албуновић

Накнаде за плаћање рачуна у последњих пет, шест година увећане су у неким банкама и пет
пута па није свеједно где плаћате струју, телефон гас…
Док каматне стопе на потрошачке кредите падају, тешко да ћемо у догледно време моћи да
рачунамо и на ниже провизије за плаћање рачуна које су, очигледно, слатка зарада за
банкарски сектор.
Последњих пет, шест година у појединим банкама те накнаде су увећане и до пет пута, показује
истраживање „Политикиног” „Потрошача”.
Тим портала „Каматица” прво испитивање о износу провизија у банкама у Србији спровео је
још 2008. године. Тада је у 22 банке такозвана минимална провизија била 20 динара. Тест је
поновљен за годину дана када су дошли до податка да је свега 11 задржало исту цену. Шест
година касније, провизије које за исту услугу банкари наплаћују грађанима (онима који нису
клијенти банке) су између 45 и 150 динара. У највећем броју њих та накнада по сваком рачуну
износи од 60 до 100 динара.
Како просечна породица месечно мора да измири бар пет различитих задужења, уопште није
свеједно где плаћате струју, телефон, грејање, спортске активности деце, разне таксе…
Препорука је да се (уколико већ не користите „онлајн” плаћање) определите за матичну банку.
У том случају услуга ће бити бесплатна или ћете провизију платити са одређеним, не тако
малим умањењем. Друга могућност је да стрпљиво станете у дугачак ред у пошти где је
традиционално ова накнада најмања – 35 динара (али само за износе рачуна до 3.500 динара).
Свакако се пре плаћања рачуна распитајте колика је провизија. Банке су дужне да истакну цене
свих услуга и обично ценовник можете наћи на пулту у виду дебеле укоричене свеске.
Стручњаци објашњавају да се у време финансијске кризе и недостатка средстава логично
смањује кредитно ангажовање банака, те и заинтересованост за кредитним аранжманима са
клијентима, што доводи до поскупљења маржи на споредним (пратећим) банкарским
пословима.
– Нема никакве логике због чега су банке толико подигле висину провизија. Са друге стране и
ми смо криви што је тако. Морамо да будемо одговорнији према нашем новцу и да се, ако нам
је цена превисока, окренемо и одемо. Банке профитирају на нашој неодговорности према
сопственом новцу – каже Душан Узелац, директор портала „Каматица”. Банке, додаје, не желе
баш да вас потпуно одбију као клијента. Зато су њихове активности све више усмерене на то да
приволе грађане на „и бенкинг”, где провизије или не постоје или су минималне – 10 до 15
динара по трансакцији. За њих је то најјефтиније. Друго је питање, каже наш саговорник, у
којој су мери наши грађани спремни да користе могућности „онлајн” плаћања рачуна.
– Са друге стране, филијале коштају доста. Не заборавимо да је у Србији прошле године
затворено између 60 и 70 филијала и да су компаније у овом сектору проналазиле начине како
да одрже пословање. И подизање провизија је један од начина. Свакако,
банке би биле најсрећније када би могле само да продају кредите, али у реалности се не догађа
– истиче Узелац.
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Железара има фирму у фирми
Аутор:Оливера Милошевић

Смедерево – Последњи формални корак у преузимању Железаре Смедерево начињен је у
четвртак када је Комисије за заштиту конкуренције дала зелено кинеском „Хестилу” за стицање
контроле над српском челичаном. Истовремено, Кинези су стекли и половину удела у капиталу
предузећа „Сербијан рол сервис компани” (SRSC) за обраду и превлачење метала, док ће друга
половина остати у рукама једног од оснивача, канадске компаније „Курт холдинг лимитид”.
Ко је и шта ради „Сербијан рол сервис компани” за коју се није ни знало да постоји?
Право објашњење могло би да гласи „фирма у фирми”. Основана је пред крај 2007, када су
Американци, тадашње газде железаре, у Смедерево довели партнера из Канаде. Тако је настало
засебно, мешовито привредно друштво чији су оснивачи били канадски „Корт холдинг
лимитид” са седиштем у Онтарију и америчка компанија „Ју-ес стил”.
Сувласници су за три године у железари унутар Хладне ваљаонице изградили производни
погон за обраду ваљака на око 1.300 квадрата, у који су уложили више од пет милиона долара.
Занимљиво је да је погон у рад пуштен у мају 2011, а после само осам месеци „Ју-ес стил” је
напустио Смедерево. За онај један долар, Србија је од Американаца „откупила” и половину
новог погона, односно 50 одсто удела у власништву „Сербијан рол сервис компани” чији је
сувласник „Железара Смедерево” практично била до прекјуче. У руке Кинеза, након потврде
Комисије за заштиту конкуренције, одлази и погон у Хладној ваљаоници, над којим ће имати
непосредну заједничку контролу са другим чланом друштва.
Верује се да ће „Хестил” наставити, па чак и унапредити сарадњу са канадским сувласником
Филипом Кортом, првим човеком „Корт холдинг лимитид”. У прилог томе говори и податак да
је „Сербијан рол сервис компани” и његов погон, једино што у Смедереву Кинези затичу „ у
плусу”. Занимљив је податак да је SRSC све време позитивно пословао, док је истовремено
српска челичана низала енормне губитке. Број запослених у овој мешовитој фирми порастао је
са шест на једанаест радника.
Основна производна делатност погона SRSC јесте обрада радних ваљака – брушењем и тврдим
хромирањем. Осим за потребе Хладне ваљаонице у Смедереву, у старту је направљен са
довољно слободних капацитета за пружање услуга другим потенцијалним клијентима, пре
свега из индустрије обојених метала, али и других сродних грана.
„Сербијан рол сервис компани” тренутно има четири законска заступника који су уједно и
директори са идентичним овлашћењима: Канађанин Филип Корт, челник „Корт холдинг
лимитид”, Француз Жан Кристоф Хавијер Дешамп, затим први директор „Ју-ес стила Србија”
Томас Кели и Владимир Гудовић, директор Хладне ваљаонице у „Железари Смедерево”. Међу
осталим законским заступницима нашло се име Бобана Рајковића, са истим овлашћењима као
четворице директора. Сви они могли су да заступају друштво појединачно до износа од
двадесет хиљада евра, а преко тога само уз потпис бар још једног заступника. Такође,
појединачно могли су да врше плаћања у име и за рачун фирме до десет хиљада евра, а за веће
трансакције био им је потребан и потпис бар још једног од осталих директора.
У АПР- у је у октобру прошле године забележена промена једног од директора – на место
Братислава Стојковића, дошао је Томас Кели. Стојковић је био менаџер завршне производње,
па је након доласка ХПК смењен и сада је на челу тзв. Поузданог одржавања у железари. Кели
се на позив Словака прошле године вратио у Смедерево у пакету са Џоном Гудишем.
У наредном периоду очекују се промене, како власничке структуре, тако и заступника у
„Сербијан рол сервис компани”.
Иначе, у уговору о продаји „Железаре Смедерево” „Хестилу”, Кинези су прецизирали да се
„Корт холдинг лимитед” мора одрећи права прече куповине над уделима у „Сербијан рол
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сервис компани” уз гаранције „Железаре Смедерево”, као и да се очекује оставка Томаса Келија.
Нови оснивачки акт SRSC ступиће на снагу уписом „Хестила” као власника половине акција.

Лош положај радника на лизинг
Извор: РТС

Јавне и приватне компаније све чешће ангажују раднике преко агенција за привремене и
повремене послове. Њихов рад није регулисан законом, што послодавци обилато
искоришћавају. Изнајмљивањем радне снаге компаније штеде, агенције узимају провизију, а
радници трпе. Због дискриминисаног положаја, надлежни најављују усвајање прописа којима
ће се уредити њихов статус.
Радник без топлог оброка, плаћеног боловања и годишњег одмора, чија је зарада на нивоу
минималца - то је укратко радник на лизингу. Његов послодавац није фирма у коју одлази на
посао, већ агенција која га је тамо упутила. Синдикати процењују да их је у Србији најмање
50.000 и да је крајње време да држава почне и о њима да се стара.
"Ми смо систем који дефинитивно баца на под своје раднике, своје запослене, сматра да
њиховим радом што брже треба да дође до профита. Ако имамо НСЗ која би требало да води
евидецију о слободним радницима, о потреби послодаваца да запосле одређене, зашто морамо
да имамо приватног посредника? То би значило да се радник третира као објекат", каже Душко
Вуковић из Савеза самосталних синдиката Србије.
Такво изнајмљивање радника је легално, а њихова права не штити Закон о раду. Инспекција
има ограничене надлежности. У више од 70 контрола током прошле године, поднета су само
четири захтева за покретање прекршајног поступка и утврђене 23 неправилности. Најчешће
зато што агенције ангажују запослене дуже од дозвољеног периода.
"Ти послови нису ни привременог ни повременог карактера и обично трају дуже од 120 дана.
Ти људи немају сва права која су загарантована уговором о раду. Ми подносимо захтеве за
покретање прекршајног поступка, и то даље креће у процедуру који преузима прекршајни суд и
они су ти који на крају доносе решење о кажњавању или не", каже директор Инспектората за
рад Бојан Јоцић.
Како положај изнајмљених радника не би зависио од добре воље агенција, у припреми је закон
који би требало да озваничи и уреди тај вид флексибилног запошљавања.
"Више неће моћи да се ради по уговорима о привременим и повременим пословима, већ
запослени морају да имају уговор о раду са агенцијом, да ли је то уговор на на одређено или
неодређено време. Мораће да имају плате у складу са законом о раду и зараде у складу са
законом, у сваком случају положај ће им бити много биљи него до сад", каже помоћник
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Лазић.
Бољим условима рада могу да се надају тек следеће године када се очекује усвајање нових
прописа.

4

Одлагање стечаја као последња сламка спаса
Аутор:Љ. Малешевић

Истекла је једногодишња државна заштита за 17 стратешки важних предузећа у Србији. Први
пут државна предузећа изједначена су с приватним с обзиром на то да формално, по
прописима, она више нису под заштитом државе. За шест је Влада Србије нашла одговарајуће
решење, док је 11 остало без заштите од поверилаца.
Министар привреде Србије Жељко Сертић тврди да ниједно од тих предузећа која су од 28.
маја без државне заштите од поверилаца неће отићи у стечај. Наиме, он истиче да је Влада,
заједно с тим предузећима, обезбедила да она наставе економски живот и у наредном периоду,
додајући да при том ниједно од њих не може рачунати на субвенције државе, које су им
обустављене још прошле године.
Предузећа за које више нема државне заштите су „Ресавица”, РТБ „Бор”, „Петрохемија”,
Фабрика мазива Крушевац, ПКБ, Фабрика аутомобила Прибој, „Галеника”, „Икарбус”, Фабрика
каблова из Јагодине, „Трајал”, „Јумко” и „Политика” АД. Седам предузећа биће решено кроз
Унапред припремљени план реорганизације, док је за остале направљен договор с
повериоцима да одложе наплату потраживања. То пак значи да они неће од прекосутра
блокирати рачуне тих предузећа и на тај начин их неће отерати у стечај због дугова насталих у
претходним годинама. Надлежни тврде да сва та предузећа последњу годину послују
позитивно, а да дуговања вуку из прошлости и да су она због тога достигла рекордне 3,5
милијарде евра.
Пошто у тим предузећима има више од 20.000 запослених, она ће морати да смање број
радника и многа су већ понудила социјални програм по којем ће радници добијати 200 евра по
години радног стажа. У некима од предузећа већ се много радника пријавило за социјални
програм, али има и оних у којима је одзив слаб, а евидентно је да има вишка запослених. Нико
још нема одговор на питање шта ће бити управо с тим предузећима у којима је
заинтересованост за одлазак уз социјални програм мала, а смањења запослених мора бити да
би се спровео УППР.
Шта Унапред припремљени план реорганизације доноси тим предузећима? Реч је заправо о
судској одлуци којом она практично доказују да сада послују позитивно. Другим речима, он им
доноси кратак предах у односу на дуговања повериоцима, могућност репрограмирања
дуговања, али и захтева да имају позитивно пословање ове године. Уколико пак то не буду
чинила, аутоматски иду у стечај. Тај начин „чувања” предузећа на Западу се често користи код
приватних компанија која највише дугују комерцијалним банкама. Министар Сертић тврди и
да је поменутих 11 стратешких предузећа имало највећи део комерцијалних дугова банкама,
којима сама имовина фирми ништа не значи ако не могу да је продају на тржишту.
– Због тога је и направљен договор да се дугови исплаћују кроз репрограм – објаснио је Сертић.
– То је онда једнак услов као када предузећа добију УППР, само морају да поштују договор јер у
супротном, аутоматски иду у стечај.
У 11 стратешких предузећа, од којих је за „Галенику” јавни позив у току, одлагање стечаја даје
наду да ће барем део запослених сачувати радно место. Нема дилеме да ће део радника
завршити на Бироу рада или отићи у пензију, али ће то бити њихова лична одлука коју ће
пратити државна отпремнина.
Урадити што се мора
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Економисти су сложни у оцени да ће та предузећа, која протеклу деценију и више нису успела
да се боре на тржишту, тешко моћи да се спасу с УППР-ом, односно наћи купца или статешког
партнера, и да ће држава зарад социјалног мира морати да настави да их помаже. На ту
опасност упозорио је и Фискални савет Србије, истичући да би серивисирање тих предузећа и
њихово „вештачко” одржавање пореске обвезнике Србије могло скупо коштати, али и угрозити
започете економске реформе.

Проблем није програм, већ његово спровођење
Аутор:Љ. Малешевић

Економија ће бити главна тема експозеа мандатара за састав нове владе Александра Вучића.
Министар привреде Жељко Сертић истиче да ће економија бити у фокусу нове владе додајући
да ће посебна пажња бити посвећена примени нових закона и наставку реформи.
Оваква најава је у складу са препорукама које је пре неколико дана Европска комисија имала за
унапређење економске политике Србије, али и онога што је пре две године било у фокусу Владе
Србије. У европској препоруци на првом месту је ојачавање фискалне консолидације кроз
остварење већих прихода и истовремену даљу штедњу односно даље стезање каиша. Од Србије
се очекује да смањује буyетски дефицит у наредним годинама. Од наше државе очекује се и
налажење одрживог решења за предузећа у реструктурирању, као и наставак реформи јавних
предузећа. Ту је и почетак рационализације јавног сектора, решавање проблема лоших
кредита, управљање новцем за капиталне инвестиције, поправљање пословне климе и веће
запошљавање односно увођење реда на тржишту рада.
Препоруке Европске комисије су руку на срце у складу са оним за шта се Влада Србије залагала
и на чему је радила прошле године. Међутим, оно што је прошле године започето и на чему је
рађено у добром делу остало је незавршено и недоречено и поред добрих економских резултата
које је Србија остварила и које су јој међународне финансијске организације признале.
Фискални савет Србије неколико пута је прошле и на почетку ове године упозорио управо на
оно што се сада као препорука добија из Европе, истичући проблем неспроведене
рационализације јавног сектора, завршетка приватизације, реформе јавних предузећа,
привлачења страних инвеститора. Управо због тога Владимир Вучковић, члан Фискалног
савета Србије и тврди да нови економски програм Владе Србије није проблем, јер планови
никада и нису били проблем, већ да ће прави тест бити примена записаних и обећаних мера.
- Нови економски програм владе није проблем, чак би се могао преписати стари програм, али
ће први тест бити примена зацртаних мера. Највећи проблеми у Србији су већ препознати:
високи дефицит, превелика запосленост у јавном сектору... На нивоу препознавања проблема
добро стојимо, али је проблем у имплементацији – истакао је Вучковић.
Он подсећа да је претходна влада морала да штеди, смањи плате и пензије као и дефицит, али
да се примећује, како каже, кашњење у реформи јавних предузећа, предузећа у
реструктурирању и рационализацији јавног сектора.
Улагања су кључ
Ни за бившег министра привреде и председника Савета економиста Србије Александра
Влаховића нема дилеме у ком правцу Србија мора ићи уколико жели да изађе из економске
кризе.
- Да би економија ишла узлазним трендом потребне су инвестиције, а оне су сада на нивоу од
18 процената БДП-а. За раст већи од три процента годишње потребно је најмање 22-23 одсто
инвестиција у односу на БД, а то је шест и по до седам милијарди евра. Да би се те инвестиције
реализовале морамо да изградимо конкурентан амбијент– закључио је Влаховић.
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Запослених у Србији све више
– Стопа незапослености у Србији је у овој години у односу на 2014. пала 1,5 одсто – изјавио је
директор Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић.
Он је казао да је за прва четири месеца ове године запослено 10.000 особа више него у истом
периоду лане.
– Ако посматрамо стопу незапослености и ако поредимо просечну стопу незапослености за
2015. годину у односу на 2014, она је пала 1,5 одсто, а у односу на 2013. пала је чак 4,4 одсто –
рекао је Мартиновић за РТС, наводећи да је у овом тренутку на евиденцији НСЗ-а 735.000
особа.
То је, како је додао, смањење од 1,8 одсто у односу на претходни месец.
– То за себе не би представљало посебан значај да не пратимо податке о запошљавању с наше
евиденције, тако да се у прва четири месеца запослило 10.000 особа више у односу на прва
четири месеца прошле године – рекао је Мартиновић.

Чадеж: Влада да покрене дубље реформе
Извор:РТВ

Нова Влада Србије мора да настави са политиком фискалне консолидације и штедње државног
новца, али и да покрене дубље структурне реформе, каже за РТВ председник Привредне
коморе Србије, Марко Чадеж.
Први корак у развитку приватног бизниса, како каже, било би смањење бројних прописа.
Дијалог између привреде и државе данас је знатно лакши него раније, каже председник
Привредне коморе. То је, према његовим речима, неопходно за опоравак приватног сектора.
Чадеж сматра да је затварањем пет стотина непрофитабилних државних предузећа створен
предуслов да се помогне развоју предузетништва.
Он изражава наду да ће година предузетништва, 2016, прерасти у деценију предузетништва,
додајући да се у том правцу мора мењати и свест младих људи о важности приватне
иницијативе.

Стопа незапослености пала за 1,5 одсто
Извор:Танјуг, РТС

Стопа незапослености у Србији је у 2015. години у односу на 2014. годину пала за 1,5 одсто, а за
прва четири месеца ове године запослено 10.000 особа више него у односу на исти период
прошле године, изјавио је данас директор Националне службе за запошљавање Зоран
Мартиновић.
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"Ако посматрамо стопу незапослености и ако поредимо просечну стопу незапослености за 2015.
годину у односу на 2014. она је пала за 1,5 одсто, у односу на 2013. пала је за чак 4,4 одсто",
рекао је Мартиновић за РТС, наводећи да је у овом тренутку на евиденцији НСЗ 735.000 лица.
То је, како је додао, смањено за 1,8 одсто у односу на претходни месец.
"То за себе не би представљало посебан значај, да не пратимо податке о запошљавању са наше
евиденције, тако да се у прва четири месеца запослило 10.000 лица више у односу на прва
четири месеца прошле године", рекао је Мартиновић.

"Uzmite diplome i dođite - svima posao"
Izvor: Južne vesti

Vlasotince -- Svi učenici završne godine tekstilnog smera Tehničke škole dobili su ponudu da odmah
počnu da rade u tekstilnoj fabrici koja godinama posluje u Vlasotincu.
Slučaj da se iz školskih klupa krene pravo na posao decenijama se nije dogodio u Vlasotincu, a
verovatno ni u ostatku Srbije, s obzirom na krizu koja je već 20 godina prisutna u društvu, pa je
upravo ovakva ponuda firme "Manufaktura europea" maturantima zaista specifična.
“Naš plan je da u naredne 3 godine zaposlimo između 40 i 50 radnika, a pošto su nam potrebni
edukovani kadrovi, mi smo učenicima završne godine ponudili da, kad završe školu, dođu kod nas na
posao”, kaže zamenik direktora fabrike Saša Mitrović.
“Prvo ćemo raditi obuku, onda će naši stručni kadrovi proceniti ko ima afiniteta prema kojoj mašini i
vrsti posla. Posle probnog rada od 5 do 7 dana, nadamo se da ćemo svi biti zadovoljni”, kaže on U fabrici “Manufaktura europea” trenutno radi 140 radnika koji proizvode žensku i mušku konfekciju.
Kompletna proizvodnja izvozi se u Italiju, Francusku, Nemačku, Dansku i druge zemlje.

Sertić: Železara Smederevo - početak uspona
Izvor: Tanjug

Beograd -- Kupovina Železare Smederevo je samo početak uspona kvalitetnijih privrednih odnosa sa
Kinom, kaže ministar privrede Željko Sertić.
Sertić je razgovarao sa Lijem Veijom, predsednikom Centra za istraživanje razvoja Državnog saveta
Kine, koji se nalazi na čelu posebnog tela kineske vlade koji se bavi definisanjem nacionalne strategije
ekonomskog i društvenog razvoja zemlje.
Li je izrazio zadovoljstvo stepenom političkih i ekonomskih odnosa dve države, posebno ističući
značaj koji Srbija pridaje predstojećoj poseti kineskog predsednika Si Đinpinga, navodi se u
saopštenju Ministarstva privrede.
Sertić je predočio kineskoj delegaciji sve mogućnosti i modalitete unapređenja srpsko-kineske
saradnje i dodao da je kupovina Železare „Smederevo“ samo početak uspona kvalitetnijih privrednih
odnosa dve zemlje.
Li je imao odvojene susrete i sa premijerom Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom
Dačićem.
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Malinari ne mogu računati na bogat rod, ali ipak priželjkuju pristojnu
zaradu
Аутор:N. JANKOVIĆ
Kiša, majski sneg i zaraza desetkuju prinose. Proizvođača bi 250 dinara za kilogram
ZA manje od mesec dana berba malina biće u punom jeku, a već je izvesno da će rod na ukupno
15.000 hektara u Srbiji pod crvenim zlatom - ove godine značajno podbaciti. Agronomi su složni,
previše vlage, poremećen ciklus oprašivanja, sneg usred maja, zaraženi zasadi, loš sadni materijal i
nedostatak zaštite u fabrikama pod otvorenim nebom, uzeće svoj danak. U najboljim godinama, naši
poljoprivrednici su sa više od 100.000 ubranih tona ovog jagodičastog voća bili svetski šampioni, ali
će ova sezona biti daleko ispod željene.
Srpske maline, naročito one iz ariljskog kraja, zbog podneblja u kome se gaji, jedinstvene su u svetu
po kvalitetu. Ova prednost često se "istopi" zbog "više sile" i lošeg tretmana u zasadima, pa se može
očekivati da će Poljska još jednom preuzeti primat na globalnoj malinarskoj pijaci. U igri je još i Čile,
odakle malina na tržište stiže pre srpske, a tu su i "mali" u ovom poslu, poput Španaca, odnedavno
Bugara i Mađara...
- Srpska proizvodnja maline je u dugoročnom i akutnom problemu. Velika količina kiše i majski sneg
uticali su na kompletno stanje: zasadi se suše i biće sve lošiji u godinama koje dolaze, kod većine
pupoljci su izmrzli pa je nestala "prva ruka" roda, sneg je izlomio rodne grane, a vremenske neprilike
pogoduju i širenju bakterijskog pseudominasa. Ovu bolest, koja je uhvatila maha, teško je iskoreniti ističe Andrija Radulović, agronom-voćar iz poljoprivredne Stručne savetodavne službe u Užicu.
Srbija će i dalje imati ozbiljne količine maline, ali ona "putuje" u Evropu kao sirovina za industrijsku
preradu. Pokušaji da se ona, makar u manjim količinama, kao sveža plasira u rafove trgovinskih
lanaca, i da se "kod kuće" prerađuje u finalni proizvod prehrambene industrije sa višom cenom - do
danas nisu zaživeli.
Narednih dana, a to je već tradicionalno, počeće između proizvođača i hladnjačara "rat" za otkupnu
cenu maline, ali zasada niko o njoj ne spekuliše. Tek će poneko, stidljivo, poželeti 250 do 300 dinara
za kilogram, koliko da "pokrije rad i troškove". Cena će ipak zavisiti od količine roda i interesa svih u
malinarskom lancu, a to su: banke, hladnjačari (otkupljivači), izvoznici, proizvođači i najamna radna
snaga.
ŠTA JE NA POLISI MAJSKI sneg je izlomio rodne grane u višim zasadima, treću godinu zaredom
"viša sila" ne ide naruku proizvođačima. Poljoprivrednici najčešće osiguravaju zasade od štete koju
pričinjava grad, ali ove polise ne pokrivaju štetu od ranog mraza i snega, pa će većina ostati "kratkih
rukava".
- Svi loši faktori uticaće da rod bude od 30 do 40 odsto manji od priželjkivanog. Čim je posle kiše
granulo sunce, brojni zasadi su počeli da se suše. Nadamo se da će nas makar pravična cena sačuvati kaže Dragan Bogdanović, predsednih ariljskog udruženja proizvođača "Vilamet spas" - Bilo bi dobro
da uspemo da naplatimo koštanje hemije, goriva, berača, ali i svoj rad...
U Stupčevićima, Vignjištu, Bogojevićima, Latvici, Mirosaljcima, Dragojevcu, Trešnjici kod Arilja, u
selima oko Užica, Požege, Bajine Bašte, Kosjerića, Ivanjice, Nove Varoši i Prijepolja, na prvi pogled,
dok se berba bliži, vidi se da malinjaci nisu u sjajnom stanju.
Za manje od mesec dana, širom zapadne Srbije u zasadima će se naći oko 15.000 berača, a najviše će
ih biti u ariljskom kraju. - Izvoz ugrožava i "norovirus" jer u zasadima, tokom berbe, često nema
obezbeđenog "mokrog čvora" za održavanje lične higijene berača, a još veći problem je transport.
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Gajbe pune roda se tako nađu na traktorskim prikolicama koje nisu dezinfikovane. Na svetskom
tržištu se svaki propust skupo plaća - upozoravaju agronomi. - Takođe, treba pokušati revitalizaciju
zasada, nadoknaditi azot koji je kišnica isprala, prihraniti zemljište i biljke posle analiza, obezbediti
odvodnjavanje natopljenih parcela i uoči sezone grada postaviti zaštitne mreže...
DALEKO OD REKORDA
PREMA podacima Ministarstva poljoprivrede, prošla godina bila je po prinosima uspešna za srpski
malinarski lanac. Izvezeno je 110.000 tona, a ostvarena je dobit teška 280 miliona dolara. Ova godina,
već je izvesno, biće daleko lošija. Srbija inače proizvodi četvrtinu ukupne svetske količine "crvenog
zlata", ali prerada ovog voća i trgovina finalnim proizvodima kod nas skoro da ne postoji.

Protest u Novom Sadu zbog smena u RTV
Извор:Beta
U Novom Sadu je održan protest novinara i građana zbog smena na Radio-televiziji Vojvodine, a
organizovana je i protestna šetnja
U Novom Sadu je održan protest novinara i građana zbog smena na Radio-televiziji Vojvodine, a
organizovana je i protestna šetnja.
Oni su se okupili na poziv Incijative podrži RTV, ispred zgrade televizije odakle su nakon govora
prošetali gradskim ulicama do upravne zgrade RTV. Na čelu kolone šetača bio je kamion sa
razgalsom, a iza kamiona organizatori su nosili veliki transparent "Ostavke - podrži RTV".
Nosili su transparente "Neće proći", "Ućutkuj svoje ministre a ne nas", "Sloboda bez cenzure", "Podrži
RTV", "Dajte odmah Baletićku".
Jedna od smenjenih voditeljki Sanja Homa kazala je da će protesti trajati sve do ispunjenja zahteva
među kojima je na pravom mestu ostavka Upravnog odbora RTV.
Homa je dodala da je Incijativa podrži RTV odlučila da danas organizuje javnu debatu o javnom
servisu Vojvodine ispred zgrade televizije, pošto nije usvojen zahtev demonstranata da se u okviru
programa televizije organizuje takva debata.
Profesor beogradskog Fakuteta političkih nauka Rade Veljanovski rekao je da su pravi javni servis
građani koji su se danas okupili, a ne zgrada ispred koje se nalaze.
Prema njegovim rečima, nedopustivo je da se odmah nakon izbora smenjuje rukovodstvo javnog
servisa, i ocenio da u Srbiji nema medijskih sloboda ni demokratije.
Kao glavne krivce Veljanovski je za smene na RTV koje su se desile preko noći označio UO te medijske
kuće, Savet REM-a i Skupštinu Srbije.
Kolumnista lista Vreme Teofil Pančić rekao je da ljudi koji smenjuju urednike po RTV-u jesu isti oni
ljudi koji sistematski "lažu celoga života i koji su aktivne i profesionalne štetočine".
Glumac Radoje Čupić rekao je da je u Srbiji na vlasti jedna dosta jaka marketinška agencija, i dodao
da građani ovim protestima žele da kažu dosta takvoj vladi i da očuvaju svoje pravo na javni servis.
Aktivista incijative "Ne da(vi)mo Beograd" Luka Knežević Strika rekao je da je građanima dosta
nasilja i laži, i poručio da oni ne žele da žive u strahu.
"Izborna pobeda se tretira kao pobeda u ratu, preuzimaju se mediji i tako se ukida javnost. Tražimo
istinu, a ne kontrolisanu istinu", rekao je Knežević.
Skup je obezbeđivala policija i protekao je bez incidenata. Pored građana, protestu su prisustvovali i
članovi NVO, kao i pojedini lideri i funkcioneri nekih političkih partija.
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