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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:578946-Sertic-Tender-za-zelezaru-po-

procedurama-i-pravilima-Kinezi-najozbiljniji-kupci 

Сертић: Тендер за железару по процедурама и 

правилима, Кинези најозбиљнији купци 
Танјуг  

Министар привреде Жељко Сертић рекао је да се разговара и са другим заинтересованим 

компанијама за смедеревску Железару, али да ниједана није ни приближно 

заинтересована као кинеска комапнија 

Министар привреде Жељко Сертић рекао је да се разговара и са другим заинтересованим 
компанијама за смедеревску Железару, али да ниједана није ни приближно заинтересована 
као кинеска комапнија. 

Сертић је на РТС оценио да је посета делагације Србије Кини важна са политичког и 

економског аспекта. 

"На свим састанцима са кинеским колегама причало се о економији. Ми смо земља која је са 

Кином потписала убедљиво највећи број споразума", казао је Сертић. 

Према његовим речима, делегација Србије у Кини веома је лепо дочекана, а премијер Србије 

Александар Вучић све време је седео уз кинеског премијера Ли Кећанга. 

Сертић додаје да као што Србија разговара са Кином, тако и "Железара Смедерево" разговара 

са компанијом 25 пута већом по капацитетима. 

"Наше задовољство је што можемо да причамо са таквим гигантом који може да донесе 

озбиљне промене код нас", каже министар. 

Он, међутим, истиче да ће се свакако ићи на јавни тендер. 

"Разговарамо и са другим заинтересованим компанијама, али ниједана није ни приближно 

заинтересована као ова. Тендер ће бити јавно објављен по процедурама и законима", 

прецизирао је Сертић. 

Он је додао да су током посете Кини дефинисане и процедуре шта српске компаније треба да 

ураде да би се српски производи нашли на кинеском тржишту и нагласио да ће све договорено 

бити испуњено. 

"Ми се боримо сваког дана за резултате, не може све преко ноћи да се види али се трудимо и 

радимо", напомиње Сертић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:578946-Sertic-Tender-za-zelezaru-po-procedurama-i-pravilima-Kinezi-najozbiljniji-kupci
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:578946-Sertic-Tender-za-zelezaru-po-procedurama-i-pravilima-Kinezi-najozbiljniji-kupci
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У Србији послује неколико приватних кинеских компанија, наводи Сертић и додаје да је наш 

интерес да их буде више. 

"За велики број тих компанија Србија је добра пре свега због близине Европске уније. 

Доласком кинеских команија осим што запошљавамо наше људе, добијамо и нове 

технологије", каже Сертић. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:578917-Racun-staklare-opet-blokiran 

Рачун стакларе опет блокиран 
З. РАШИЋ  

Рачун "Српске фабрике стакла" из Параћина од петка поподне поново је у блокади за 

износ нешто већи од 2,7 милиона динара 

СВЕГА неколико сати након што је београдска фирма "ЦПР импекс" саопштила да су измирене 
све обавезе Стакларе према банкама, добављачима, адвокатима, али и плаћени доприноси и 
порези за запослене, рачун "Српске фабрике стакла" (СФС) из Параћина од петка поподне 
поново је у блокади за износ нешто већи од 2,7 милиона динара! У међувремену, стечајни 
управник из Бугарске затражио је да се прекине промет акцијама СФС због одласка у стечај 
фирме "Глас индустри". 

У синдикатима истичу да фирма која се бави прометом оружја још није већински власник СФС, 

јер је уговором прецизирано да се 55 одсто акција фабрике пренесе фирми "ЦПР импекс" 

најкасније у року од месец дана након што та фирма намири комплетна потраживања, што је 

нешто више од 22 милиона евра. До сада је исплаћено око 5 милиона. 

- Проблем је и због и тужбе Бугарске која од Стакларе потражује око 50,6 милиона евра, јер је 

Корпоративно-трговинска банка из Софије, која је преко фирме "Глас индустри" купила 

фабрику, отишла у стечај, па је повукла за собом и "Глас индустри" - кажу синдикалци. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:578653-Svaki-cetvrti-hoce-da-zaposljava 

Сваки четврти хоће да запошљава 
С. БУЛАТОВИЋ  

Власници малих и средњих предузећа и предузетници примећују бољитак у пословном 

окружењу. О новим радницима размишља 24 одсто анкетираних, а половина очекује веће 

приходе 

О АНГАЖОВАЊУ нових радника размишља четвртина предузећа, али девет одсто малих и 
средњих фирми и предузетника боји се да ће од појединих запослених морати да се - опрости. 
На веће приходе рачуна 44 одсто њих. Ово су неки од резултата "Анкете 1.000 предузећа" коју 
је спровео "Ипсос стратеџик маркетинг" за потребе УСАИД Пројекта за боље услове пословања. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:578917-Racun-staklare-opet-blokiran
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:578653-Svaki-cetvrti-hoce-da-zaposljava
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Власници малих и средњих фирми и радњи примећују бољитке у пословном окружења. На 

издавање грађевинске дозволе, њихов је утисак, лане се чекало 19 месецди, а сада - седам и 

по месеци. Мање је привредника који негативно оцењују извршни поступак, четвртина 

бизнисмена има негативно искуство са издавањем дозволе за обављање делатности, док их је 

лане било 34 одсто. 

Најгори утицај на пословање и даље имају парафискални намети. Власници малих предузећа 

истичу да не могу да предвиде крајњу цену производа када немају никакву представу за 

колико ће локалне самоуправе повећати поједине дажбине. Велики проблем су и извори 

финансирања. 

- Већ дуже време се суочавамо са лошим изворима финансирања - прокоментарисао је Марко 

Чадеж, председник Привредне коморе Србије. - Свесни смо значаја микрофинансирања и 

организовали смо скуп на ту тему. Поднели смо иницијативу за доношење Закона о 

микрофинансирању. Радићемо на подизању свести малих и средњих предузећа о потреби за 

ефикаснијим финансијским управљањем. 

Чињеница је да су мала и микро предузећа често сувише ризична за банке, а износи који су им 

потребни нису велики, па тиме ни довољно атрактивни. Резултат је да је током последњих 

годину дана свега 16 одсто њих узело нове кредите. Просечан износ задуживања је 23.000 

евра. Интересантан је и став власника микропредузећа да су им најбољи начин финансирања - 

дозвољене позајмице, које су и најскупље. С друге стране, чак 62 одсто испитаника уопште не 

користи спољне изворе финансирања. 

 

ВЕЛИКА ОПТЕРЕЋЕЊА 

ЗАКОН о раду је имао ефекте, али запошљавање се још није убрзало, став је анкетираних. 

Негативан утицај на запошљавање имају порези и доприноси. Чак 71 одсто има негативан став 

према овом оптерећењу плата. Током 2015. број запослених је повећало 19 одсто учесника 

анкете, док је 16 одсто отпуштало раднике. 

 
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:578850-Cacak-Fabrika-hartije-obnavlja-proizvodnju 

Чачак: Фабрика хартије обнавља производњу 
Танјуг  

Чачанска Фабрика хартије, која је продата прошлог месеца из стечаја фабрици картона 

"Умка", обновиће производњу, а у погоне ће се вратити део некадашњих запослених 

 “Чачанска Фабрика хартије, која је продата прошлог месеца из стечаја фабрици картона 
"Умка", обновиће производњу, а у погоне ће се вратити део некадашњих запослених,” изјавио 
је за Тањуг председник Градског већа Самосталног синдиката Србије у Чачку, Слободан Јелић. 

 
 

http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:578850-Cacak-Fabrika-hartije-obnavlja-proizvodnju
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/609806/Verheijen-Sudbina-17-preduzeca-najveci-rizik-za-Srbiju 

Верхеијен: Судбина 17 предузећа највећи ризик 
за Србију 

Тањуг  

Један од највећих ризика за Србију су 17 јавних предузећа која би, у случају да њихова 

ситуација остане нерешена, гурнула земљу у дубок дефицит, изјавио је данас шеф 

Канцеларије Светске банке у Србији Тони Верхеијен. 

Србији у том случају не би помогло ни да реши проблем преосталих 500 јавних предузећа, 

рекао је он. 

"То је један од највећих ризика. Влада је рекла да це решити питање седам од 17 предузећа до 

краја године. Ми не знамо која су то предузећа, али информације које смо добили од ресорног 

министарства показују да је је то реалистично и да је влада на добром путу да испуни тај 

циљ", рекао је Верхеијен за Б92. 

 

Како је казао, Влада би своје ресурсе требало да усмери и на области које могу да подстакну 

раст, запошљавање, отварање нових радних места, као и да се остави више простора за 

приватни сектор и смањи потрошња. 

 

"У буџету се види да ће влада потрошити новац у областима које могу да подстакну раст и 

отворе нова радна места. Потребно је дати више простора приватном сектору и смањити 

потрошњу, односно решити питање јавних предузећа", рекао је он. 

 

Верхеијен је казао да је потребан додатан труд у наплати пореза и да анализе Светске банке 

показују да се ту налази бар шест одсто БДП. 

 

Верхеијен је додао и да градани Србије "нису превише расположени за реформе". 

 

"То је позната чињеница. Имплементирање реформи када има много оних који нису за њих је 

тежак процес. Због тога многе реформе нису успеле у прошлости, али сада постоји одлучност 

и политицка воља да се са њима настави", рекао је Верхеијен. 

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/609806/Verheijen-Sudbina-17-preduzeca-najveci-rizik-za-Srbiju
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Као још једна област у којима би Србија требало да уштеди је и набавка лекова, речено је 

раније. 

 

"Ми не кажемо да треба да се смањи набавка лекова, већ да би требало да се купују бољи 

лекови и више лекова за мање новца. Прве резултате смо већ видели након централизовања 

набавке лекова, а 2016. би требало преци на другу фазу и набавку генерицких лекова, а не 

брендираних", рекао је он. 

 

Што се тиче директне подршке буџету, Светска банка је најавила финансирање јавне 

администстрације са 100 милиона евра, а Верхеијен је рекао да је са владом договорена 

укупна директна подршка буџету са 300 милиона. 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/609938/Vulin-Cilj-vlade-je-stopa-nezaposlenosti-ispod-15-odsto 

Вулин: Циљ владе је стопа незапослености испод 
15 одсто 

Танјуг  

Један од циљева Владе Србије је да у наредне две године стопу незапослености смањи испод 

15 одсто, изјавио је министар за рад, запошљавање и социјалну политику Александар Вулин 

истакавши да ће то бити учињено кроз пројекте тог ресора и активне мере запошљавања које 

води Национална служба запошљавања. 

Да је то могуће, каже министар, говори податак да је ова влада већ смањила стопу 

незапослености са затечених 25 на 17,9. Вулин се слаже да је и та стопа "јако висока" и додаје 

да се зато морају предузимати мере за њено смањење. 

 

- Ево, ове године, до пре неколико дана, запослили смо 53.771 лице, уз посредовање 

Националне службе за запошљавање, а са друге стране, Инспекција рада, која је у саставу 

овог министарства, бележи најбоље резултате до сада - истакао је Вулин у интервјуу Тањугу. 

Министар прецизира да је само решењима Инспекције рада запослено више од 14 хиљада 

људи, који су пре тога радили на црно. 

 

Посебно истиче допринос пројекта "хало ефекат" за који каже да је немерљив у смањивању 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/609938/Vulin-Cilj-vlade-je-stopa-nezaposlenosti-ispod-15-odsto
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стопе незапослености, јер, како каже, послодавци сада знају да се политика државе 

променила и да се не исплати чекати да дође инспекција рада. 

 

- Наравно, ми учествујемо и у одређеним законодавним решењима, као што смо донели Закон 

о раду, који је побољшао запошљавање у бројним секторима, тако смо донели и нови Закон о 

запошљавању, учествујемо и у радној групи која се бави борбом против сиве економије. 

Министарство рада ће учествовати у свему. Неће успех бити само наша заслуга, али ћемо дати 

све од себе да у томе и успемо - каже Вулин. 

 

Подвлачи да нема веће заслуге, него кад се доведе инвеститор из Кине, који запосли 5.000 

људи у Смедереву, или "Џонсон електрик", који ће до 2020. запослити 3.000 људи у Нишу. 

 

Политика владе је, притом, да се сачувају најсиромашнији, као и да се достигнути ниво 

социјалних права неће смањивати, без обзира што је, како каже, иза нас година штедње и 

највећих резова фискалне консолидације. 

 

- Социјална давања нису смањена ни за један једини динар и по томе је Србија јединствена 

земља у Европи - истакао је и додао да ће те давања бити сачувана у истом износу, те да нико 

неће изгубити своја права. 

 

За наредну годину министар најављује неколико веома важних закона из области социјалног и 

породичног права који би, како каже, требало да омогуће да помоћ заиста стигне до оног коме 

је потребна. 

 

Ова влада је, како је указао, социјално одговорна и свакодневно се о томе води рачуна. 

Подсетио је и да је током 2012. и 2013. у институције социјалне заштите уложено 414 милиона 

динара, док је 2014. и 2015, у годинама најригорозније штедње, уложено 684 милиона динара. 

Та улагања, истиче, биће настављена. 

 

Министарство, каже Вулин, пуно ради на процесу лиценцирања приватних и друштвених 

институција социјалне заштите. Верује да ће тај процес успети и да ће, између осталог, 

квалитет услуга бити изједначен на целој територији Србије, када су у питању и државни и 

приватни домови. 

 

Указао је и да је у историји његовог министарства пронађено и затворено 

 

највише илегалних домова, али и да то није било могуће учинити без читавог друштва. 
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Говорећи о исплати дуга војним пензионерима и повећању њихових пензија за 11,06 одсто, 

Вулин је рекао да је дуг према њима могао да буде решен и без тужби, али да "бахата власт 

Демократске странке" о томе уопште није размишљала. 

 
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/610020/Sinos-Ko-je-odgovoran-za-gasenje-medija 

Синос: Ко је одговоран за гашење медија? 

Танјуг  

Синдикат новинара Србије одбацио је данас оптужбе представника власти и Асоцијације 

медија да су одговорни за "замајавање" новинара и запослених да је могуће да остану државни 

службеници а не да се баве новинарством. 

Уз подсећање на ставове изнете на недавном скупу у Новом Саду у организацији Независног 

друштва новинара Војводине и ОЕБС, уз подршку Министарства културе, у саопштењу се тврди 

да су заговорници изласка државе из медија одговорни за гашење великог броја медија. 

"Заговорници изласка дрž аве из медија отишš ли су, на скупу у Новом Саду, и корак даље - 

нас су оптужž или за медијску катаклизму коју су сами проузроковали, шš то је једнако као 

када би убица рекао да је жž ртва крива за оно шš то јој се десило, јер није припремила 

одбрану", наводи у саопштењу председница СИНОС Драгана Чабаркапа и оцењује да је једини 

излаз да се измене медијски закони. 

 

"Тада ће морати да сносе одговорност они који су криви за гашš ење регионалних и локалних 

медија, Међународног радија Србија, Тањуга, бујања ријалити програма, ругање онима који 

покуš шавају да успоставе социјални дијалог и зашš тите колеге", закључује се у саопштењу. 
 

 

 

 

 

 
 

http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/610020/Sinos-Ko-je-odgovoran-za-gasenje-medija
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http://www.politika.rs/scc/clanak/344372/Drustvo/Zene-u-Srbiji-placene-11-odsto-manje-od-muskaraca 

Жене у Србији плаћене 11 одсто мање од 
мушкараца 

Највећа разлика је у финансијском сектору и делатностима осигурања у којима просечна плата 

жена, за исти посао, износи 91.144 динара а плата мушкараца – 120.518 динара 

Аутор: Катарина Ђорђевић 

 

Ако би мушкарци престали са радом деветог новембра они би до тог датума већ зарадили 
своја годишња примања. Ако буду наставили да раде до 31. децембра њихова плата биће већа 
за 14 одсто у односу на плату жена, истичу представнице Фавсет организације из Велике 
Британије која лобира за права жена. Оне скрећу пажњу на чињеницу да је у Британији јаз у 
зарадама између жена и мушкараца и даље висок – 14,2 одсто и додају да ће бити потребно 
чак 54 године да се та разлика у зарадама – избрише.     

Процене Светског економског форума су још песимистичније: они процењују да ће бити 
потребно 118 година да се на глобалном нивоу изједначе плате мушкараца и жена. У 

http://www.politika.rs/scc/clanak/344372/Drustvo/Zene-u-Srbiji-placene-11-odsto-manje-od-muskaraca
http://www.politika.rs/scc/autor/904/Katarina-Dordevic
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овогодишњем извештају о равноправности полова, којим је обухваћено 145 земаља, истиче се 
да жене данас зарађују онолико колико су мушкарци зарађивали 2006, односно 10.400 евра 
годишње, у поређењу са „мушких” 19.400 евра. 

На врху листе земаља с најмањом разликом у платама су Исланд, Норвешка, Финска и 
Шведска. На петом месту је Ирска, а међу земљама бивше Југославије најбоље је пласирана 
Словенија – на високом деветом месту. 

Резултати студије „Јаз у зарадама између жена и мушкараца“, коју је спровела Фондација за 
развој економске науке, показују да запослене жене у Србији зарађују 11 одсто мање од 
мушкараца. Упоређивањем зарада жена и мушкараца истог образовања, радног искуства и 
занимања, аутори ове студије дошли су до закључка да би жене у Србији морале да раде 
додатних 40 дана годишње да би зарадиле колико и мушкарци са истим карактеристикама на 
тржишту рада. 

И када оду у пензију жене су у неповољнијем положају – њихове највише пензије су између 
30.000 и 36.000 динара и у том распону је 21 одсто пензионерки, док 58 одсто мушкараца 
прима пензије између 33.000 и 39.000 динара.        

Др Зорица Мршевић са Института друштвених наука, која је добар познавалац родно 
сензитивног законодавства, каже да не чуди податак да су жене у Србији у просеку 11 одсто 
плаћене мање у односу на мушкарце.  

„Жене чине већинску радну снагу у мање плаћеним професијама – здравству, просвети, у 
области социјалног рада, текстилној индустрији, угоститељству и у тзв. помажућим 
професијама. Осим тога, жене су по правилу на мање плаћеним позицијама у односу на своје 
образовање. И када су у питању слабије плаћене професије, мушкарци се налазе на 
шефовским позицијама. У угоститељству је, примера ради, мушкарац по правилу шеф сале, а 
жена – конобарица. Женски динар је увек мањи од мушког динара“, закључује др Зорица 
Мршевић.  

Подаци Републичког завода за статистику који су публиковани у књизи „Жене и мушкарци у 
Србији 2014. године“ веома илустративно поткрепљују запажања наше саговорнице и сведоче 
да су жене, готово у свим секторима, мање плаћене од мушкараца за исти посао. Највећа 
разлика је у финансијском сектору и делатностима осигурања у којима плата жена, за исти 
посао, износи 91.144 динара, а плата мушкараца – 120.518 динара. Парадоксално је да је чак и 
у сектору здравства и социјалне заштите, у којем жене чине већину запослених, плата жене у 
просеку мања за 15.463 динара у односу на зараду мушкарца. У сектору трговине на велико и 
мало платни јаз је око 20.000 динара – на штету жена.  

Платни јаз представља разлику између просечне бруто зараде по часу рада коју примају жене 
и просечне бруто зараде по часу рада коју примају мушкарци. 

Др Мршевић истиче да платни јаз не значи нужно да на истом радном месту жена зарађује 
мање од мушкараца, већ да у истој категорији занимања она зарађује мање. 

„Ако посматрате целу категорију професора или лекара, жена и мушкараца, старости од 30 до 
50 година, схватићете да они имају исто образовање, исту дужину радног стажа и различите 
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плате. Због чега? Мушкарци су чешће на руководећим положајима, чешће су на 
специјализацијама и усавршавањима и мање су на боловањима – што породиљским, што оним 
који се узимају због дечјих болести. Тако долазимо до разлике у платама између мушкараца и 
жена. Због фертилног периода и гајења детета жене чешће 'испадају' из каријерне трке и то у 
крајњем збиру утиче и на висину зарада” – закључује др Зорица Мршевић. 

 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/__protesti_nisu_resenje_zakon_ostaje_u_proceduri.4.html?news_id=311964 

Министарка пољопривреде разговарала јуче са незадовољним ратарима 

Протести нису решење, закон остаје у процедури 

* Конкретан договор паори са министарком нису постигли * Очекује се да ће бити дефинисани 

амандмани пре скупштинске расправе * Једна група паорских удружења тврди да се закону 

противе они који су узурпирали земљиште 

АУТОР: Љ. БУКВИЋ 

Након четири дана протестне вожње на војвођанским путевима, тихог бојкота са паркираним 
тракторима испред Скупштине Србије у среду, и узалудних покушаја великог броја 
незадовољних ратара да стигну у Београд, министарка пољопривреде Снежана Богосављевић 
Бошковић примила је јуче представнике Удружења пољопривредника Бачка Паланка, не би ли 
заједничким снагама решили несугласице у вези са предлогом закона о пољопривредном 
земљишту који се већ налази у скупштинској процедури. Незадовољни паори, како кажу, 
траже измене закона који омогућава продају земље странцима, док држава с друге стране 
тврди да законом то неће бити дозвољено. 

Конкретног договора, међутим, јуче није било, закључено је само да "протести нису решење", 
и да ће разговори незадовољних паора и државе бити настављени већ следеће недеље. 
"Разматраће се предлози у циљу приближавања ставова и постизања још већег унапређења 
предложеног Нацрта", наводи се у саопштењу Министарства. 
Међутим, шта ће на крају бити, још је неизвесно. Откад је изашао са јавне расправе закон 
којим се, између осталог, уређује закуп државног пољопривредног земљишта, изазива велику 
пажњу јавности и огромне поделе не само на релацији пољопривредници-држава, већ и међу 
самим паорима. Противници закона, предвођени ЛСВ, који је и организовао протест испред 
Скупштине, сматрају да се њиме омогућава продаја земље правним лицима, што ће отворити 
простор за разне нетранспарентне поступке. 
Потпредседник ДС Горан Јешић тврди да су предложене измене закона о пољопривредном 
земљишту спорне због тога што се њима омогућава да се трећина тог земљишта да у закуп 
директном погодбом, што је, како је оценио, нетранспарентан начин пословања. Јешић каже 
да ће ДС уложити амандмане на измене тог закона, а у случају да он буде усвојен и примењен, 
ДС ће када дође на власт поништити сваки такав уговор о издавању државног пољопривредног 
земљишта. 
Ни владајући СНС, као и представници Министарства који су кројили текст закона, не слажу се 
са оваквим оценама, али ни поједина удружења пољопривредника. 

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/__protesti_nisu_resenje_zakon_ostaje_u_proceduri.4.html?news_id=311964
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- Измене не одговарају онима који су узурпирали државно земљиште. Ниједан од 
пољопривредника који су изашли на протесте не обрађује мале површине, већ су ту они који 
су узурпирали велике површине државног земљишта. Они губе привилегије да користе земљу 
за џабе - рекао је јуче Златан Ђурић, председник уније која окупља пољопривредне 
произвођаче са подручја Сремске Митровице и Мачванског округа. 
Представници пет пољопривредних удружења која подржавају предложене измене Закона 
оценили су да су та решења у интересу развоја малих пољопривредних газдинстава и да 
спречавају злоупотребу код закупа државног земљишта. 
Закон, наиме, предвиђа продају земљишта само онима који немају у поседу више од 20 
хектара, док, како тврде аутори закона, продаја странцима неће бити могућа. Предвиђено је 
да државно земљиште, до 30 одсто, може да се да на коришћење великим инвеститорима, с 
тим што они могу бити не само велика правна лица већ и удружени мали инвеститори. 
Председница Централне асоцијације произвођача млека Војводине Сања Бугарски рекла је јуче 
да они нису учествовали у изради измена закона и да је против продаје државног 
пољопривредног земљишта, али да подржава предложене измене и да се нада да ће оне 
довести до тога да се види ко узурпира земљиште, а ко поштено ради. 
"Отворени за дијалог" 
Представници државе кажу да ће као и до сада бити "отворени за дијалог", као и да је њихов 
апсолутни приоритет "стварање правно уређеног, поузданог, предвидљивог и на крају, што је 
најважније, праведног система, у коме ће сваки пољопривредник, посебно мали, добити 
коначно прилику да се подигне и започне стабилан развој". 
 


