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НЕМА ДОГОВОРА О ЦЕНИ: Блокада диже цену малина  
Аутори:Ј. Су. - Н. Ј. 

 

Пропали преговори малинара, откупљивача и државе. Од надлежних помоћи нема, тврде 
произвођачи 
РАТ између малинара и откупљивача не престаје. Договор о повећању откупне цене данас опет 
није постигнут, па произвођачи "црвеног злата" најављују оштрије протесте и блокаде. 
Садашња цена од 120 динара за килограм, сматрају малинари, срамна је, а неконтролисан увоз 
из Пољске само додатно нарушава домаће тржиште. Представници Асоцијације "Малинари 
Србије" нису задовољни резултатима састанка са министром пољопривреде Браниславом 
Недимовићем, представницима Министарства трговине и појединим откупљивачима, који је 
био данас одржан у Привредној комори Србије. Откупљивачи нису пристали да дају већу цену 
од 120 динара за килограм. 
- Састанак није дао никакве резултате - каже Миодраг Богдановић из асоцијације "Малинари 
Србије". - Предочили смо какво је стање на тржишту, указали смо на увоз малина из Пољске, 
али осим става да проблеме треба решавати, од надлежних, нажалост, не можемо очекивати 
конкретну помоћ. Откупљивачи нису прихватили аконтну откупну цену од 1,83 евра, а ми ћемо 
чим упознамо пољопривреднике о изостанку договора, бити принуђени да се окренемо 
блокадама хладњача, откупних места и саобраћајница, јер понуђена цена није тржишна и 
далеко је испод вредности за овогодишњи род. 
Ни у преговорима разних удружења пољопривредника и малинара у Скупштини Србије није 
било конкретних договора. 
- Добили смо обећање од председника Одбора за пољопривреду да ће да сазове седницу на којој 
ће бити присутни министри пољопривреде, трговине и привреде - рекао је Зоран Митићевић 
из Удружења пољопривредника Србије "СПАС". - Тражимо да се малине уврсте у стратешки 
производ и да добију сертификат о географском пореклу, да се наше малине одвоје од увозних 
и да купци знају које су српске.  
НЕДИМОВИЋ: ПРИЈАВИТЕ МОНОПОЛ 
НИЈЕ постигнут никакав договор, осим да цена буде аконтна, тако да ће у наредном периоду 
расти. Малинари нису задовољни и рекли су да ће у наредном периоду видети шта ће да раде. 
Није било неких тешких речи, али ће следећи састанак бити за 10 дана - каже за "Новости" 
министар пољопривреде Бранислав Недимовић. - Ако малинари сматрају да постоји монопол 
код откупа, требало би да поднесу пријаву Комисији за заштиту конкурентности. Они су много 
јачи од било какве инспекције. 
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Отпуштања у Конзуму 
Пише:ФоНет 
 
Председник управе Конзума Славко Ледић најавио је данас отпуштање радника и затварање 
трговина пошто је са повереником за Агрокор Антом Рамљаком обишао новоотворену трговину 
Конзума у Супетру на Брачу. 
Сваке године смо неке продавнице затварали. Ове године ћемо то интензивно радити јер нам је 
у фокусу профитабилност радњи. Затворићемо од 80 до 100 продавница, али ћемо људе 
збринути у складу са законом, рекао је Ледић, преноси Н1 Загреб. 
Ледић је рекао и да ће радити на збрињавању људи па ће одређени део запослених бити 
пребачен у друге трговине.  
 
 

У најави посао за 350 Врањанаца 
Пише:В.Ристић 
 
Компанија "Много мебели" из Русије и званично је потврдила закуп више хиљада квадратних 
метара пословног простора који се налази у оквиру Јумка, а који је до сада био ван употребе, у 
коме би у наредних неколико месеци требало да буду инсталиране машине за производњу 
тапацираног намештаја, потврдио је за Данас Славољуб Стојменовић, помоћник 
градоначелника Врања. 
- Врло брзо очекујемо и расписивање званичног конкурса за пријем 350 радника у производњи 
намештаја, а већ сада сви заинтересовани додатне информације могу да добију у канцеларији 
"Много мебела" која се налази у просторијама управне зграде Јумка - прецизирао је 
Стојменовић. 
Он наводи да овај произвођач тапацираног намештаја, који поседује у земљама Европе преко 
пет стотина продајних салона, има стратешку намеру да гради фабрику намештаја у Слободној 
индустријској зони Бунушевац на периферији Врања где би могло да се запосли хиљаду 
радника. Представници руског инвеститора поводом најаве градских власти о отварању погона 
у закупљеном простору врањске текстилне индустрије нису се оглашавали. Сада поред "Симпа" 
и "Мобил софе" италијанске компаније, у Врању ће се производњом намештаја бавити и трећа 
компанија. 
Ово је прва производна инвестиција на југу Србије која долази из Руске Федерације, а 
претходно је пропао покушај покретања производње од стране партнера из Русије у фабрици 
микро мотора за аутомобиле "Застава пес" у Сурдулици. 
 
 

Експлоатација радника 
Пише:ФоНет 
 
Трговина људима у сврху радне експлоатације је у порасту у Србији, и земљама у региону , као 
и у неким европским земљама, речено је данас на семинару организованом у оквиру пројекта 
"Превенција и борба против трговине људима у Србији". 
Пројектна координаторка Савета Европе (СЕ) Грација Алесандра Сино изјавила је да је, према 
налазима ГРЕТЕ (Групе експерата СЕ за борбу против трговине људима), утврђени број жртава 
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трговине људима у сврху радне експлоатације врло мали, зато што власти, али и актери на 
тржишту рада наилазе на тешкоће приликом утврђивања ко су те жртве. 
Шеф И сектора операција Делегације Европске уније (ЕУ) у Србији Николас Бизел рекао је да 
ЕУ има добре законе за заштиту радника од експлоатације и да у ЕУ радници могу слободно да 
се крећу у оквиру заједничког тржишта. 
Али, додао је он, и ту је уочена трговина људима у сврху радне експлоатације. 
Бизел је објаснио да су неки радници преварени, јер нису радили послове у иностранству који 
су им обећани, није им речено за ког послодавца ће радити и какви ће им бити радни услови и 
указао на то да они "раде под условима експлоатације". 
"Деветнаест одсто свих жртава су биле жртве трговине људима у сврху радне експлоатације", 
рекао је Бизел и додао да се трговина људима сматра најпрофитабилнијом криминалном 
активношћу у читавом свету. 
Координаторка за анализу и унапређење инспекцијског надзора Инспектората за рад 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Весна Јовановић рекла је да 
је у току 2016. године 239 инспектора извршило 53.069 надзора и да је затечено око 19.500 
особа које су радиле на црно. 
Она је рекла да су приликом надзора инспектори рада утврдили укупно 1547 нерегистованих 
субјекта и затекли да код њих на црно ради 1269 особа. 
Према њеним речима, до сада инспектори рада нису наилазили на случајеве трговине људима 
у сврху радне експлоатације или их нису препознали. 
"То не мора да значи да радне експлоатације нема у Србији. Било је ситуација где су 
инспектори рада у току инспекцијског рада изражавали одређене сумње на постојање радне 
експлоатације и то поговото у ноћним контролама ноћних барова, где су затицане радно 
ангажоване жене које нису биле држављанке Србије. Сумњало се на радну експлоатацију, али 
те сумње нису доказане", рекла је она. 
У Извештају о трговини људима у сврху радне експлотације у Србији, који су радиле 
експерткиње Клара Скриванкова и Тамара Вукасовић, наводи се да су пољопривреда, 
текстилна индустрија, производња обуће, грађевинарство, приватне установе за пружање неге, 
рад у домаћинству и угоститељству привредне гране које су најизложеније ризику од радне 
експлоатације. 
Вукасовић је рекла да је истраживање које су радиле базирано на разговорима са надлежним 
државним институцијама, цивилним сектором, синдикатима и навела да је, на пример према 
подацима Центра за жртве трговине људима, од 55 идентификованих жртава било само седам 
жртава радне експлоатације. 
Према њеним речима, једно дете је било експлоатисано у пољопривреди, у ресторанима две 
особе, у грађевинарству четири, и то у Русији.  
 
 

Потпуни изостанак реформе јавних предузећа 
Пише:Љ.Буквић 
 

* Ђоговић: Извештај ће опет бити позитиван и са замеркама које неће бити у 

оштром тону 

Делегација Међународног монетарног фонда сутра стиже у Београд, а представници домаће 
власти дочекаће је у окрњеном саставу и са не баш лепим вестима - иако је акценат био на 
реформи јавних предузећа готово да ништа ново на том пољу није учињено од последње посете 
у децембру прошле године. 
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ЕПС није затворио непрофитабилне електране, нити ће у скорије време, Азотара и МСК нису 
нашле купца па још таворе у саставу Србијагаса трошећи буџетски новац, купца нема ни за 
Петрохемију, РТБ Бор није добио директора иако је конкурс расписан пре шест месеци. 
ММФ-у се неће свидети затечено стање, али ће њихов извештај и овог пута бити позитиван јер 
је буџет позитиван, каже за Данас Саша Ђоговић из Института за тржишна истраживања. Оно 
што ће Србија и овог пута добити, тврди он, јесу замерке које неће бити у оштром тону. 
- Период од последње ревизије ММФ-а карактерише потпуни изостанак реформе јавних 
предузећа. Бавимо се председничким изборима, новом владом, тиме да ли ће неко да купи 
Петрохемију, али никаквог помака у реорганизацији предузећа нема - истиче Ђоговић. 
Он каже да та предузећа можда послују боље, али и да то пословање свакако није одрживо. 
- Опет ће да трпи буџет. Производња ЕПС је пала за 12 одсто, и ето зашто није дошло до раста 
БДП-а већег од 1,2 одсто. Осим тога, нема инвестиција у нове копове, нити у санирање 
постојећих - напомиње Ђоговић. 
И док у Србијагасу не види никакав помак, у Железницама Србије се он осети, како каже, јер се 
ово предузеће, између осталог, решило старих нерентабилних пруга. 
У последњем извештају од пре шест месеци ММФ, између осталог, наводи шта би све требало 
урадити у периоду до њиховог следећег доласка. На том списку Србији се даје рок до краја 
марта да усвоји сет закона о образовању. Међутим, то се још није десило, у плану је да закони 
пред посланике дођу тек у августу. Један од приоритетних задатака било је и решење за 
Азотару и МСК (крај априла), што се такође није десило, као и гашење електрана које је ЕПС 
требало да уради до краја јуна. 
Стални представник ММФ у Србији Себастијан Соса рекао је пре неколико дана за РТС да раст 
плата и пензија неће бити тема ове контроле, али да хоће реформа јавних предузећа. Он каже 
да би са српским властима требало разговарати о дугорочним циљевима, приоритетима и 
изазовима. "Разговараћемо о примени програма, оствареном напретку и наравно направићемо 
план шта је потребно још да се уради убудуће", рекао је Соса. 
Он је истакао да Србији, уколико жели да оствари потпуни напредак у оном што чини у 
последње две године, реформа јавних предузећа мора да буде јасан приоритет. 
 

 

 
 

 

Свакој четвртој фирми у Србији рачун био блокиран бар на дан 
Извор:Бета 

 

У Србији је у априлу ове године свакој четвртој фирми рачун био блокиран, најмање један дан, 
а највише фирми у региону чији су рачуни били блокирани било је из Босне и Херцеговине 
саопштила је компанија Бисноде. 
У БиХ, како се наводи у истраживању о броју блокираних, новоснованих, избрисаних и 
предузећа у стечају, рачуни су били бокирани свакој трећој фирми, у Хрватској свакој 
једанаестој, а у Словенији свакој двадесетој фирми. 
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Словенија је у априлу имала највећи број новооснованих фирми (1,19 одсто), на другом месту је 
Србија (0,44 одсто), а најмање Хрватска (0,06 одсто), а то значи да се у Словенији на сваких 85 
отворила по једна фирма, а у Хрватској на сваких 1.700. 
Највећи број инсолвентних фирми (неспособних да плаћају дугове) у априлу је имала 
Словенија (0,21 одсто), а најмање Хрватска (0,09 одсто). 
Додаје се да се у Словенији отвори један стечајни поступак на сваких 450 фирми, а у Хрватској 
на сваких 1.100 фирми 
Највише угашених и избрисаних фирми из регистра у априлу је имала Хрватска (0,99 одсто), а 
најмање Србија (0,14 одсто), што значи да се у Хрватској на сваких 100 фирми избрише по 
једна а у Србији на сваких 700, наводи се у истраживању компаније Бисноде. 
 

 

 

 
 
Регион: Србија у врху по проценту новооснованих фирми  
Извор:Танјуг 
 
БЕОГРАД: Највише новооснованих предузећа у региону је у априлу 2017. године регистровано 
у Словенији - 1,19 одсто, затим у Србији 0,44 процента, а најмање у Хрватској 0,06 одсто, према 
анализи компаније Бисноде. 
То значи да се једна нова компанија у Словенији отвори на сваких 85, а у Хрватској на сваких 
1.700 предузећа, објашњава се у анализи.  
На трећем месту по проценту новооснованих предузећа у априлу у односу на све активне 
привредне субјекте била је Босна и Херцеговина са 0,41 одсто, наводи се у билтену Бисноде-а 
под називом „Микроекономски преглед јужног региона за април 2017“. 
Током априла, Србија је у региону имала најнижи проценат обрисаних фирми - 0,14 одсто, а 
највише је имала Хрватска - 0,9 процената, што значи да у Хрватској на сваких 100 долази 
једна обрисана фирма, а у Србији на сваких 700. 
У Словенији је тај проценат износио 0,47 одсто. 
Према подацима о стечајним поступцима у четвртом месецу ове године, највећи проценат 
нових и инсолвентних фирми забележен је у Словенији и Босни и Херцеговини, по 0,21 одсто, 
док је најнижи имала Хрватска - 0,09 одсто.  
То значи да је у Словенији нови стечајни поступак започет на сваких 450 фирми, док је у 
Хрватској резултат један стечајни поступак на сваких 1.100 фирми. 
Податак за Србију у овој категорији није наведен. 
Када је реч о блокираним предузећима, највећи проценат блока у априлу је имала Босна и 
Херцеговина (30,23 одсто), а најнижи Словенија (4,95 одсто), што значи да у БиХ блокаде 
бележи свака трећа компанија. 
У Србији је, како се наводи у анализи Бисноде-а, у априлу била блокирана свака четврта фирма 
(24,81 одсто), у Хрватској свака једанаеста (9,24 процента), а у Словенији тек свака двадесета 
компанија. 
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Мисија ММФ од данас до 4. јула у Србији, Антић: Очекујем позитивну 
оцену, имамо добре резултате  
Извор:Танјуг 
 
Мисија ММФ-а, предвођена Џејмсом Руфом боравиће у посети Србији од данас до 4. јула, у 
циљу седме ревизије аранзмана са Србијом. 
Министар рударства и енергетике Александар Антић изјавио је јуче да су резултати из те 
области које ће бити представљени Мисији ММФ-а добри, у складу са планом финансијске 
консолидације, и да очекује позитивну оцену. 
"Очекујем позитивну оцену онога што смо радили у претходном периоду, односно, не очекујем 
негативну оцену ММФ-а", рекао је Антић. 
Он је додао да су надлежни напорно радили и добро се спремили да представе резултате 
Мисији ММФ-а са којом би требало да се састану 30. јуна. 
Велика предност у енергетском сектору је то што је и у процесу реструктурирања ЕПС-а, Србија 
гаса, а од скора и Ресавице, партнер управо Светска банка, рекао је он. 
"Мисија ће имати два основна задатка. Прво, да спроведе преглед српске економије у складу са 
чланом ИВ Уговора о оснивању ММФ-а. Овај преглед је централни елемент мандата ММФ-а у 
вези са свим његовим земљама чланицама и свеобухватно и дугороцније посматра 
макроекономска кретања и перспективу, као и економске политике органа власти", рекао је у 
понедељак Себастиан Соса, стални представник ММФ-а у Србији. 
Према његовим речима, у већини земаља, консултације на основу цлана ИВ се спроводе једном 
годишње, а у земљама које имају програме које подржава ММФ, као што је Србија, сваке друге 
године. 
Извршни одбор ММФ-а је закљуцио претходне консултације на основу цлана ИВ са Србијом 23. 
фебруара 2015, објаснио је он у саопштењу достављеном Тањугу. 
Други задатак мисије, како је рекао, ће бити да изврши 7. ревизију програма који Србија 
спроводи из подршку ММФ-а. 
"Као и током претходних ревизија, мисија ће размотрити претходне резултате и реализацију 
програма и покушати да постигне споразум у вези са политикама у наредном периоду. 
Успешан завршетак дискусија би омогуцио да Извршни одбор ММФ-а размотри 7. ревизију 
крајем августа". 
Ревизије програма се тренутно споводе сваких пола године. Извршни одбор ММФ-а је завршио 
претходну ревизију 16. децембра 2016. године, указао је он. 
Соса је нагласио да Мисија планира да, на крају посете, изда завршно саопштење за штампу и 
одржи конференцију за штампу. 
 
 

Неуспешан и ПЕТИ покушај продаје пиротске фабрике Аха Мура Први 
мај  
Извор:Бета 
 
Стечајни управник компаније "Аха Мура Први мај" из Пирота Мирољуб Димитријевић 
прогласио је неуспелом продају те фабрике методом прикупљања писаних понуда, јер је само 
један од петоро чланова Одбора поверилаца прихватио једину приспелу понуду, саопштено је 
данас. 
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Димитријевић је саопштио да је на пети оглас за продају те фабрике у стечају понуду дала само 
Слободна зона Пирот у износу од 127 милиона динара. Процењена вредност имовине фабрике 
је 631 милион динара. 
Он је казао да је тражио сагласност Одбора поверилаца и да је само један од петоро чланова 
био сагласан да се та понуда прихвати, а остали се нису изјаснили. 
Због тога је стечајни управник и ту пету продају фабрике прогласио неуспешном, а у наредном 
периоду донеће одлуку о начину, условима и роковима продаје "Аха Муре Први мај". 
У саопштењу се додаје да ће Слободна зона Пирот имати могућност да понуди цену која је 
прихватљива за све учеснике у поступку продаје пиротске фабрике у стечају. 
"Аха Мура Први мај" је имала 1.300 запослених који су организовали многе протесте због 
неисплаћених плата. 
Стечај у том предузећу уведен је 25. јуна 2015. године. 
 

 

 


