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Још нема одлуке о прелевманима за млеко  
Извор:Бета  
 
Одлука да ли ће прелевмани за млеко у Србији бити укинути још није донета и о томе ће се тек 
разговарати, изјавио је данас саветник премијера Србије за аграр Драган Гламочић. 
- Прелевмани су на снази до краја јуна. Да ли ће бити укинути о томе ће се разговарати - рекао 
је Гламочић агенцији Бета. 
Додао је да се Србија нада да ће престати криза у односима ЕУ и Русије, која је утицала и на 
произвођаче млека у Србији. 
- Ми се надамо да ће сукоб на тој релацији престати, и да неће бити потребе за прелевманима 
или за повлачењем неких других мера. Наравно да ће се Србија одговорно понашати и 
ускладити своје мере са политиком ЕУ - казао је он. 
Србија је у 2015. увела заштитне мере за увоз млека, сира, путера и свињетине, а једна од њих су 
и прелевмани за млеко. Европска комисија је у Извештају о напретку Србије за ту годину 
оценила да образложење власти није било довољно утемељено, док су представници 
Делегације ЕУ у Србији тада рекли да је потребно да се те мере што пре укину. 
Трајање прелевмана крајем децембра је продужено за шест месеци, до краја јуна, а у 
Министарству пољопривреде Србије ЕурАктиву је речено да ће јавност бити обавештена 
"уколико се у међувремену буде доносила другачија одлука". 
Како подсећају у Министарству, разлози за увођење и продужење заштитних мера су 
поремећаји на домаћем тржишту настали због поремећаја токова трговине пољопривредним 
производима услед ембарга Русије на увоз из ЕУ и укидања квота за млеко у ЕУ у 2015. 
Криза у пољопривреди услед ембарга Русије и укидања квота велики је проблем и у ЕУ, план 
хитне помоћи донет прошле године није дао жељене резултате, а Европска комисија је данас 
током састанка министара пољопривреде земаља чланица најавила да је спремна да одобри 
привремено ограничење производње млека и повећање робних резерви млека у праху и сира, 
пренео је АФП. 
 
 

 
 
Радници ФАП-а опет у штрајку  
Извор:Бета 
 
Запослени у Фабрици аутомобила Прибој (ФАП) од данас су опет у генералном штрајку јер 
Влада Србије није испунила обећање и именовала новог генералног директора 
Запослени у Фабрици аутомобила Прибој (ФАП) од данас су опет у генералном штрајку јер 
Влада Србије није испунила обећање и именовала новог генералног директора, рекао је Бети 
председник Штрајкачког одбора Мирослав Мршевић. 
"По договору са министром привреде Жељком Сертићем требало је да у четвртак, 10. марта, 
Влада именује новог генералног директора, али то се још није десило и зато смо одмрзли 
штрајк", казао је Мршевић. 
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По његовим речима, из Владе је стигло објашњење да је неколико Владиних кандидата за то 
место одбило понуду и да се тражи најбоље решење. 
"Од нас се тражи стрпљење, али ми немамо времена да чекамо, у питању је решавање судбине 
фабрике и 650 људи који у њој раде. Важно нам је да Влада постави новог генералног 
директора јер би то био знак да фабрика неће бити угашена после 31. маја, када престаје 
заштита од поверилаца", казао је Мршевић. 
Штрајк радика ФАП-а почео је 23. фебрура, али је замрзнут 3. марта после договора са 
представницима Владе о роковима исплате заосталих зарада и именовању нове управе. 
Од тада су исплаћене две од девет заосталих зарада. 
 
 
 

 
 
 
Кад ЕУ штампа новац и ми имамо користи 
Аутор:Јована Рабреновић 
 
Европска централна банка (ЕЦБ) предузела је прошле седмице додатне мере како би подстакла 
привредни опоравак, повећала инфлацију и смањила незапосленост у еврозони. Новим мерама 
повећан је програм откупа корпоративних и државних обвезница, познатији као штампање 
пара, са постојећих 60 на 80 милијарди евра месечно. Референтна камата сведена је на нулу, а 
банке ће убудуће за држање новца код ЕЦБ морати да плате веће пенале него до сада. 
ЕЦБ је са драстичним лабављењем монетарне политике почела у марту прошле године 
најављујући могућност да те мере појача и продужи зависно од тога да ли је европска привреда 
почела да се опоравља. С обзиром на нове мере нема сумње да позитивни помаци још нису на 
видику. 
Од лабавије монетарне политике ЕЦБ Србија је већ прошле године имала користи. Вишак 
новца у ЕУ прелио и код нас. Инвеститори су улагали што у привреду што у дужничке државне 
папире, што је довело до стабилизације и јачања домаће валуте у прошлој години. Додатни 
ефекат је био пад камата као последица јевтинијег задуживања банака у својим матичним 
земљама. 
  
 
 

 
 
Без праве заштите 70.000 радника-најамника 
Аутор:Д. Млађеновић 
 
Тешка економска ситуација, велики број незапослених, недостатак радног места, лак губитак 
посла и веома тежак пут до новог, већ годинама муче Србију и, истовремено, раднике стављају 
у веома неповољну ситуацију.  
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Сигурност да ће се посао задржати све је мања, страх од губика посла све већи и то се, слободно 
се може рећи, односи на све запослене, али посебно на оне који се запошљавају преко агенција 
за запошљавање, популарно названих радници на лизинг. 
У Србији на лизинг ради између 50.000 и 70.000 радника. Пракса је таква да на лизинг често 
не раде само нискоквалификовани радници већ и они с високом стручном спремом. Рад на 
лизинг, као и рад агенција које изнајмљују радну снагу, нису регулисани Законом о раду.По 
неким проценама, радници на лизинг су у великим компанијама релативно добро заштићени и 
плаћени – а рецимо да само у некима од њих на лизинг ради више од 1.000 људи – док су у 
осталим фирмама које их ангажују плаћени од 10 до 30 одсто мање од стално запослених. 
Тај начин запошљавања све више узима маха, а радници који раде на лизинг готово да немају 
никавку правну заштиту и препуштени су вољи послодавца и агенција за запошљавање. Тако 
они који до посла долазе посредством агенција за запошљавање које изнајмљују радну снагу 
неком другом послодавцу, практично раде само када су потребни и ако су потребни, и самим 
тим лако се могу заменити. У суштини, радници се ангажују када је неком предузећу потребна 
одређена струка на одређено време, а они који се запосле на лизинг преко агенција, нису 
сигурни до када ће радити и да ли ће уопште, да ли ће се мењати агенција, да ли ће на послу 
који раде и остати, или ће из било којег разлога бити ангажовани неки други радници... 
Дакле, агенције за запошљавање запошљавају раднике, плаћају за њих порезе и доприносе, а 
они не раде у агенцији, већ у неким фирмама, којима их агенције, уз провизију, изнајмљују. 
Министар за рад и запошљавање Александар Вулин је, приликом усвајања новог Закона о раду 
указао на то да није добро што радници на лизинг нису обухваћени тим документом те да рад 
агенција за запошљавање није незаконит, али нису ни законом регулисане на одговарајући 
начин. Он је казао да би питање радника на лизинг и агенција за запошљавање морало бити 
регулисано допунама или изменама радног законодавства. 
По речима председнице Асоцијације слободних и независних синидиката Ранке Савић, од 
доношења новог Закона о раду за раднике који се запошљавају преко агенција за запошљавање 
ништа се није променило, иако је било најављено да ће бити измена тог документа. – Преко 
агенција за запошљавање, односно на лизинг, ради много људи, а иако прецизних података 
нема, сигурно их је око 70.000 и њихов положај је веома тешак, пошто немају никакву 
радноправну заштиту – каже Ранка Савић. – Готово да нема фирме или компаније која не 
ангажује раднике на тај начин, а то се ради и у јавним предузећима, државним установама, 
великим и малим компанијама, приватним фирмама... 
Наша саговорница указује на то да Закон о раду ни на који начин није решио проблем радника 
на лизинг и да садашња законска регулатива такав начин ангажмана радника нити дозвољава 
нити забарањује, што није добро. По њеним речима, када је усвајан нови Закон о раду, 
поједини синдикати били су против увођења појма радника на лизинг, али то није било добро 
јер они постоје и потребно је правно регулисати њихов статус, а не правити се да их нема. 
– Радници који раде на лизинг у непрестаној су психози због могућег губитка посла, њихова 
права далеко су мања него права радника који раде на неодређено време или се запошљавају 
директно код пословца, без посредовања агенција за запошљавање: немају обезбеђен топли 
оброк, превоз, плаћен прековремени рад, углавном раде за минималну плату, могу бити 
пребацивани из фирме у фирму. То ће бити тако све док се изменама и допунама Закона и раду 
не регулише положај  радника на лизинг и не повећа контрола рада агенција за запошљавање 
– каже Ранка Савић. 
Да буде као у ЕУ 
У ЕУ тај вид запошљавања је врло чест, а најраспростањенији је у Белгији, Француској, 
Немачкој, Италији, Холандији, Шпанији и Великој Британији. Већина земаља ЕУ је регулисала 
једнаку плату за агенцијске и стално запослене, било законски или путем колективних уговора. 
Додатним регулацијама уређени су услови под којима се такви радници могу ангажовати, 
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ограничава се број агенцијских радника или време трајања рада, у неким секторима се 
забрањује њихово ангажовање… 
 
Велика четворка узданица Бачке Паланке 
Аутор:М. Суџум 
 
Привреда Бачке Паланке, општине с око 55.000 становника, убраја се међу (нај)развијеније у 
Србији и Војводини, али они који су познавали капацитете те средине у индустрији и 
пољопривреди у последњој деценији прошлог века тврде да је овде накарадна приватизација 
упропастила много фабрика, али и аграр. Као што у животу није добро стално се враћати у 
прошла времена, тако се и у привреди не треба пуно бахтати прошлошћу већ живети и радити у 
садашњости и гледати у будућност. Садашњост Бачке Паланке, па и других средина, везана је 
првенствено за оно од чега  се живи. 
А живи се, односно општина и држава пуне своју касу за потребе надградње, као и радници што 
зарађују за живот – од фабрика и њива. И док атар од преко 40.000 хектара нико није однео 
него су само великим делом оранице промениле власнике, многих некада познатих фабрика 
више нема, друге су на издисају, отворено је неколико мањих индустријских капацитета, а 
ослонац овдашње привреде, општине, живота у овом делу бачког приобаља Дунава чине 
„Таркет“, „Карлсберг“, „Нектар“ и руско-италијска компанија која у Гајдобри производи 
годишње на милионе пари женских чарапа које готово 100 одсто извози у Русију. 
Ту је и „Малтинекс“, највећа фабрика за производњу пивског слада у Србији, послује у саставу 
француског „Суфлеа“ а запошљава педесетак радника у Бачкој Паланци...   Интересантно је – а 
то је економска логика светски успешних компанија – да су странци овде својевремено купили 
само фабрике које су и у времену самоуправног социјализма, односно договорне економије, 
биле најуспешније. Страни капитал постао је власник Пиваре у Челареву, „Малтинекса“, а 
„Таркет“ је купио део „Синтелона“ који је производио и производи ПВЦ подове и друге подне 
облоге, сем оне од текстила. 
Овде статистика каже да нема више фабрика, па ни пољопривредних предузећа које су некада 
запошљавале хиљаду и више радника. Као и у целој Србији, овде је успех свако ново радно 
место у производњи, а неколико десетина или стотина запослених сматра се за прави подвиг. 
„Нектар“ је домаћа компанија која се шири на просторе бивше велике Југославије и тамо 
запошљава, а од некадашњег АИК-а „Бачка Паланка“ с 1.500 запослених није остало ништа, 
неки прерадни капацитети су приватизовани и угашени, а држава на хиљаде хектара ораница 
даје у закуп док је део њива продат.  
И док у ратарењу има посла, земља се обрађује и има користи и нови власник, односно закупац, 
у индустрији је много горе. Угашен је Текстилни комбинат „Дунав“ у Челареву – а у време 
експанзије имао је и до 1.500 радника, извозио у Европу, док су данас у закупу неки мањи 
погони неких других фирми с неколико десетина запослених. Фабрика трикотаже „Марина“ је 
угашена, а од 800 радника њих око 200 још потражује новац за радни стаж. 
Уместо некада 800 радника некадашњег „Нопала“, сада ради друга фирма с више од 100 
запослених. Од 1.000 радника „Меркура“ ниједан није остао запослен, фирма је угашена, 
објекте је купила општина, али нема производње, па је чак и струја искључена, а плаћа се 
агенција која то обезбеђује. „Мајевица“, некада један од војвођанских лидера у области прераде 
метала, годинама је била у реструктурирању а сада више није. 
Од некадашњих 1.500 радника који су производили пољопривредне машине, комбајне, бераче, 
машине за обраду метала, пумпе и цистерне за течно гориво, али и осоку, остало је око 150. 
Шта ће бити с том фабриком још нико не зна, а остала су сећања када је она имала пословну 
сарадњу са светским гигантима као што ју „Моро“, „Дајц“...             
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Сам податак с почетка ове године да је на тржишту рада око 6.000 незапослених јасно говори о 
томе да су потребна нова радна места.  
Важне и мале фирме 
Осим велике индустријске четворке, овде успешно ради и неколико фабрика које запошљавају 
100-200 радника, а баве се прерадом метала, производњом џамбо-врећа, прерадом ПЕТ 
амбалаже, производњом чајева и лековитог биља, меса и месних прерађевина... Свако ново 
радно место је добродошло, али мало ко зна тачно да каже колико овде има индустријских 
радника. 
 
Мале фирме, а велике финансијске муке 
 
Микро, мала и средња предузећа у Србији суочена су с проблемом ограничене могућности 
финансирања и због тога би држава требало да обезбеди додатне изворе.  
Стручњаци УСАИД-овог Пројекта за боље услове пословања оценили су и да би држава требало 
да гаранцијама подржи кредите за тај сектор. 
Експерт за финансијска тржишта тог пројекта Сандра Родић изјавила је да би да сектору 
ММСП-а од велике помоћи био улазак на финансијско тржиште институција које нису 
комерцијалне банке, као и да би програми државне подршке требало да се редефинишу, 
односно да покривају шири део привреде, кроз креирање портфолио гарантних шема. 
Она је истакла да су банке опрезне када је реч о преузимању ризика, тако да би кроз програм 
гаранција он био смањен, а ММСП би могли да добију потребне кредите. Додала је и да су 
потребни ефикасно извршење и наплата потраживања, као и подстицајне мере и механизми 
којима ће се подстаћи улагање у ММСП сектор у раст и развој. 
Како је саопштено, представници ММСП-а су у фокус-групама као проблеме истакли и да на 
тржишту Србије постоји мало новца, изразили су неповерење у државне институције које би 
требало да обезбеде једнаке услове за све, као и да заштите све актере тржишне утакмице.  
  

 
 
 
 

 
Мајкама плата за треће дете већ на лето? 
Извор:Б92 
 
Београд -- Мајке у Србији које роде троје деце можда ће убудуће добијати посебну новчану 
накнаду све до пунолетства трећег детета.  
Демографска слика Србије из године у годину све је гора. Годишње у Србија умре око 30.000 
становника више него што се роди. То значи да сваке године изгубимо један просечан град. 
Један од предлога преднацрта Грађанског законика је оснивање демографског фонда.  
“То право би стекла она мајка, оног момента када роди треће дете, стиче то 
право и то право се гаси пунолетством. У односу на дечји додатак разлика је 
што је дечји додатак првенствено једна социјална категорија, а ово је 
демографска”, каже Ратомир Слијепчевић секретар Комисије за израду грађанског законика 
Републике Србије  
Уколико се тренд пада наталитета настави и не прекине пад континуираног демографског 
дефицита, Србија ће за два века буквално остати без становништва.  
“Свака држава мора да води рачуна о томе, и у ту сврху треба дефинисати 
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мере које ће накако успети да подстичу рађање у Србији, које је јако ограничено 
у том смислу што млади људи који се налазе у том феталном периоду се све 
чесце одлучују да одлазе у иностранство и тамо ће утицати на ниво у неким 
другим државама, а Србија ће изгубити то становништво”, објашњава Гордана 
Бјелобрк из Републичког завода за статистику.  
Овај предлог за кратко време на јавној расправи изазвао је велико интересовање, а због 
величине проблема, комисија за израду преднацрта Грађанског законика очекује да ће нова 
влада формирати демографски фонд већ на лето. 
 
 

 
 
 
Радници ФАП опет у штрајку 
Извор:Бета 
 
Запослени у Фабрици аутомобила Прибој (ФАП) од данас су опет у генералном штрајку јер 
Влада Србије није испунила обећање и именовала новог генералног директора, рекао је Бети 
председник Штрајкачког одбора Мирослав Мршевић. 
"По договору са министром привреде Жељком Сертићем требало је да у четвртак, 10. марта, 
Влада именује новог генералног директора, али то се још није десило и зато смо одмрзли 
штрајк", казао је Мршевић. 
По његовим речима, из Владе је стигло објашњење да је неколико Владиних кандидата за то 
место одбило понуду и да се тражи најбоље решење. 
"Од нас се тражи стрпљење, али ми немамо времена да чекамо, у питању је решавање судбине 
фабрике и 650 људи који у њој раде. Важно нам је да Влада постави новог генералног 
директора јер би то био знак да фабрика неће бити угашена после 31. маја, када престаје 
заштита од поверилаца", казао је Мршевић. 
Штрајк радника ФАП-а почео је 23. фебруара, али је замрзнут 3. марта после договора са 
представницима Владе о роковима исплате заосталих зарада и именовању нове управе. 
Од тада су исплаћене две од девет заосталих зарада. 
 
 
Повезивање стажа за 12.000 радника 
Извор: РТВ   
 
НОВИ САД, БЕОГРАД - Упркос ранијим најавама, да ће запослени и бивши запослени 
предузећа у процесу призватизације моћи да повежу радни стаж до краја 2015, то ће бити 
могуће и ове године. За то је држава  обезбедила готово 4 милијарде динара, а рачуна се да ће 
попунити празнине у стажу за око 12 хиљада запослених у предузећима у реструктурирању, 
стечају и инвалидским предузећима, који имају услов за пензију и оних који ће тај услов стећи 
до краја 2016. године.  
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Процењује се да сваком запосленом у предузећима у реструктурирању у просеку недостају 
уплате за око четири године стажа. Упркос наставку примене уредбе о повезивању стажа, 
бивши радници „Електропорцелана“ и „Шамота“ у Аранђеловцу своје незадовљство исказали 
су на данашњем протесту, захтевајући од државе да испуни све преузете обавезе према њима.  
Председник удруженог синдиката "Слога" Жељко Веселиновић каже да је број људи са 
проблемима у повезивању радног стажа много већи. 
„Имамо ситуацију да нам се буквално свакога дана појављују предузећа и појединци, који кажу 
да им није повезан радни стаж, или они то открију сасвим случајно оног тренутка када треба да 
оду у пензију. Има много гиганата који то не исплаћују на време, тако да не могу да лицитирам 
неком цифром, али верујем да је та цифра од 12 хиљада која се помиње много, много већа, и да 
је ту више од 100 хиљада људи којима радни стаж није повезан протеклих година", тврди 
Веселиновић. 
Уредбом се радни стаж повезује и свим бившим запосленима у предузећима, у којима је стечај 
отворен у прошлој или овој години, а онај ко је тужио предузеће, мораће да чека судску одлуку. 
Друга опција је да одустану од тужбе, објашњава помоћница директора покрајинског Фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање Зорка Рмуш. 
„Право могу да остваре под условом да нису потраживање из радног односа намирили у 
судском поступку, односно да нису поднели тужбене захтеве за потраживања из радног односа, 
а ако јесу, уколико поднесу решење о одустајању од тужбеног захтева, односно извршне пресуде 
или решења о извршењу“, истиче Рмушова. 
Продужење уредбе омогућава решавање вишегодишњег проблема сматра председник 
Привредне коморе Србије Марко Чадеж.  
„Сама одлука о повезивању стажа, јесте на неки начин одговор на проблем који смо деценијама 
уназад имали прилике да видимо у различитим предузећима“, закључује Чадеж. 
Због преобимне документације и сложене процедуре, лане је одзив био мали, те је стаж 
повезан за свега 900 радника. 
 
Одржан протест запослених у школама у Зајечару 
Извор:Градскибиро.рс  
 
Око 400 запослених у основним и средњим школама у Зајечару протествовало је данас испред 
Градске управе у том граду, због неиспуњавања обавеза локалне самоуправе према школама 
због чега су блокрани текући рачуни скоро свих школа у Зајечару. 
Представник Уније синдиката просветних радника Србије (УСПРС) из Зајечара Горан 
Манојловић рекао је данас за портал Градски биро (градскибиро.рс) да је од укупно 17 школа у 
том граду у блокади 16 и да школе у Зајечару дугују 192 милиона динара. 
Он је казао да су директори школа данас пре подне позвани на састанак и да је обећано да ће у 
року од два дана бити уплаћена сва средства и да школе неће бити више у блокади. 
Манојловић је казао да је циљ данашњег протеста био да се градска управа подсети на обавезе 
која је дужна да поштује. 
"Због тога што локална самоуправа не исплаћује школама средства која им припадају из 
буџета, повећали су се и износи за блокаду. Школе дугују за интернет и телефон. Због судских 
утужења може да дође и до заплене имовине и доласка судских извршитеља", казао је 
Манојловић и додао да да запосленима нису исплаћени накнада за превоз и јубиларне награде. 
Манојловић је најавио да ће данас бити упућено писмо премијеру Србије Александру Вучићу, 
као и министрима просвете, финансија и државне управе и локалне самоуправе, како би били 
упознати са ситуацијом у зајечарским школама. 
У Министарству просвете наводе да то министарство апелује на локалне смоуправе да 
извршавају своје обавезе према школама. 
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Радници ФАП-а опет у штрајку: Влада није испунила обећање 
Извор:Бета  
 
Запослени у Фабрици аутомобила Прибој (ФАП) од данас су опет у генералном штрајку, јер 
Влада Србије није испунила обећање и именовала новог генералног директора, рекао је 
председник штрајкачког одбора Мирослав Мршевић.  
"По договору са министром привреде Жељком Сертићем требало је да у четвртак, 10. марта, 
Влада именује новог генералног директора, али то се још није десило и зато смо одмрзли 
штрајк", казао је Мршевић.  
Према његовим речима, из Владе је стигло објашњење да је неколико Владиних кандидата за 
то место одбило понуду и да се тражи најбоље решење.  
"Од нас се тражи стрпљење, али ми немамо времена да чекамо, у питању је решавање судбине 
фабрике и 650 људи који у њој раде. Важно нам је да Влада постави новог генералног 
директора јер би то био знак да фабрика неће бити угашена после 31. маја, када престаје 
заштита од поверилаца", казао је Мршевић.  
Штрајк радика ФАП-а почео је 23. фебрура, али је замрзнут 3. марта после договора са 
представницима Владе о роковима исплате заосталих зарада и именовању нове управе.  
Од тада су исплаћене две од девет заосталих зарада.  
 
Вулин: Расте наплата доприноса, привреда се опоравља 
Извор: Бета  
 
Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питаја Александар Вулин изјавио је да у 
Србији расте наплата доприноса, што је оценио као сигуран сигнал опоравка привреде.  
"Наплата доприноса и даље расте, па је од првог јануара до 14. марта ове године наплаћено 
802,6 милиона динара више него што је предвиђено планом, а то је 1,19 процента више него 
што је било у прошлој години", казао је Вулин након потписивања колективног уговора о 
обавезама запослених у Фонду пензијског и инвалидског осигурања (ПИО).  
Вулин је истакао да је данас потписани документ гарант да ће корисници бити задовољни и да 
ће моћи неометано да обавесве послове у ПИО фонду  
"Колективно преговарање ја гарант да четири милиона корисника неће бити таоци лошег 
односа између руководства ПИО фонда и синдиката", казао је Вулин.  
Поред министра, потпис на уговор ставили су и директорка Републичког фонда за пензијско и 
инвалидско осигурање Драгана Калиновић и председница Синдиката запослених у фонду 
Јелена Цветковић  
"Свесни смо одговорности посла који обављамо. Овим колективном уговором се дефинишу и 
критеријуми за рад, резултати рада, а на основу тога и напредовање", казала је директорка 
Фонда ПИО Драгана Калиновић.  
Она сматра да ће и резултати рада ПИО фонда убудуће бити бољи. Представница синдиката 
задовољна је потписаним уговором и сматра да ће он омогућити већа права за запослене и 
њихов бољи статус.  
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"Синдикат је уважен и омогућено је његово учешће у доношењу битних одлука", казала је 
Цветковић и додала да ће убудуће рад синдиката бити видљивији захвалајујући редовном 
обавештавању на огласним таблама, као и покретању веб странице.  
 
 

 
 
Храна неће поскупети због поплава  
Аутор: Љ. Буквић 
 
Простран: Држава мора да помогне пољопривредницима * Највише штете 
претрпеле малине и поврће у пластеницима * Галетин: Не може да се пореди са 
2014.  
Београд - - Хиљаде хектара плодног земљишта остало је последњих недеља под водом, штете су 
за поједине ратаре у Западној Србији, нарочито, огромне, међутим, уколико већих падавина не 
буде поново, тренутна штета се неће значајније одразити на повећање цена или евентуалну 
несташицу хране, сматрају пољопривредни стручњаци. 
- Настрадало је неких 10.000 хектара пољопривредног земљишта, што је мали проценат од 
укупно четири милиона хектара плодног тла у Србији, тако да ове поплаве не би требало 
значајније да утичу на биланс хране на државном нивоу. Највише штете имаће и имају 
пољопривредници који су засадили малине, купине, шљиве и друго воће, као и они који гаје 
поврће у пластеницима - истиче за Данас агроекономски аналитичар Милан Простран.  
Негативних последица неће бити ни по српски извоз, сматра наш саговорник, јер ни малина 
која је један од наших најбољих извозних брендова није овим поплавама 100 одсто уништена. 
- Вишегодишњи засади су најгоре прошли, али када се погледа шира слика онда су ове 
падавине имале и позитиван утицај, односно поправиле су влажност земљишта, што је било 
неопходно јер смо имали сушни јануар и фебруар - напомиње Простран. 
Он истиче како је сада битно да држава испуни своје обавезе и помогне пољопривредницима 
који су претрпели штету.  
- Држава мора да омогући бесплатно бар део горива како би поново радила на својим њивама, 
да им омогући бар део семена ђубрива такође бесплатно, да сточарима из робних резерви 
обезбеди део хране за стоку. То је посао државе сада и наравно да боље организује 
инфраструктуру - наглашава Простран. 
Да ће држава помоћи свима који су претрпели штету током ових поплава на недавно 
завршеном Копаоник бизнис форуму рекао је и премијер Александар Вучић. И министарка 
пољопривреде Снежана Богосављевић Бошковић рекла је да је ситуација "под контролом", као 
и да ће ванредно стање убрзо бити укинуто. 
Простран каже да ће производња на државном нивоу бити умањена, али незнатно, као и да су 
се поплаве десиле на почетку сетвене сезоне, тако да времена за поправку има. 
- Све се још може надокнадити јер сезона тек почиње и има времена до маја да се посеје шта 
треба. Битно је и да житородна земља у Мачви, Стигу и Војводини није поплављена јер се ту 
раде велике површине. Наравно, врло је важно да не буде више великих киша - истиче Милан 
Простран.  
Директор Продуктне берзе у Новом Саду Жарко Галетин каже да су ове поплаве кратко трајале 
и да никакав ефекат неће имати на цену пољопривредних производа. 
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- Све је кратко трајало и не може да се пореди са оним што се дешавало 2014. Међутим, чак и 
тада, није било већих оштећења усева, кише су и тада погодовале пшеници и кукурузу, на 
пример, можда је тада психолошки фактор имао највише утицаја - тврди Галетин. Он каже да 
прати тржиште и да нема никаквих показатеља који говоре да би ово могло да утиче на 
промену цена. 
Почиње процена штете 
У најновијим поплавама у Србији поплављено је нешто више од шест хиљада хектара 
пољопривредног земљишта, а најважније је да није било људских жртава, изјавила је јуче 
министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Снежана Богосављевић Бошковић. 
На седници Одбора Скупштине Србије за пољопривреду, она је рекла да су у општини Ариље 
највише страдали малињаци, док су у Лучанима оштећени пшенични усеви. Комисије од јуче 
излазе на терен ради процене штете, напоменула је Богосављевић Бошковић и констатовала да 
се вода са поплављеног подручја у општинама западне Србије у значајној мери повукла. 
Министарка је указала да општинске власти процењују да ће бити потребна ремедијација 
поплављеног пољопривредног земљишта, истакавши да ће Влада Србије помоћи и саветима и 
финансијски. Фонет 
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