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Малинари затварају путеве
Аутор:Н. ЈАНКОВИЋ
Произвођачи "црвеног злата" од петка у новим протестима. Најавили "поход" и на откупна
места и хладњаче
ПОСЛЕ протеста упозорења одржаног у суботу у Ариљу, уједињени произвођачи "црвеног
злата" из целе Србије најавили су да ће у петак 23. јуна обуставити бербу и кренути у блокаде
откупних места, хладњача и саобраћајница. Представници 54 удружења, окупљени у
Асоцијацији "Малинари Србије", позвали су надлежне да до истека овог рока "уразуме
извознике и монополисте" и омогуће откуп новог рода по тржишној цени.
- Упутили смо допис министарствима пољопривреде, привреде и финансија, трговине,
председнику државе и царини, апелујући да се избегне радикализација протеста. За неколико
дана почеће брање највећих количина овогодишњег рода, а у случају да држава дозволи
пљачку, малину нећемо поклањати и она неће завршити у хладњачама - наглашава Добривоје
Радовић, председник Асоцијације. - Од свих локалних самоуправа, где се малина гаји,
затражили смо одржавање ванредних скупштинских седница, јер желимо да знамо ставове
локалних власти о покушају пљачке њихових грађана.
На протесту упозорења у Ариљу окупило сеоко 1.000 малинара из свих удружења, а подршку
пољопривредницима дали су и поједини синдикати, али и студентске организације. Локална
власт у светској престоници "црвеног злата" такође је затражила да се надлежна министарства
укључе у решавање "монопола у откупу и извозу малине". Навели су и да садашња цена од 100
до 120 динара није тржишна, већ је то "резултат договора монополиста да опљачкају милионе
евра на штету произвођача".
НЕДИМОВИЋ: ПРЕВИШЕ ПОД ЗАСАДИМА
МИНИСТАР пољопривреде Бранислав Недимовић најавио је да ће сутра разговарати са
представницима произвођача малине. Он је нагласио да су површине под засадима значајно
увећане и да је дошло до поремећаја на тржишту.
- Министарство не може да одређује цену, али преко инспекцијских органа и независних тела
може да реагује на терену - рекао је Недимовић.

Седма ревизија аранзмана са ММФ, јавна предузећа приоритет
Извор:Танјуг
За четири дана у Београд би требало да стигне Мисија Међународног монетарног фонда у нову
контролу аранжмана са Србијом, а почетак званичних разговара је планиран за понедељак
За четири дана у Београд би требало да стигне Мисија Међународног монетарног фонда у нову
контролу аранжмана са Србијом, а почетак званичних разговара је планиран за понедељак,
јавља РТС.
Делегација из Вашингтона у Београду боравиће до 4. јула, рекао је у интервјуу за РТС
Себастијан Соса, стални представник ММФ-а у Србији.
Како се наводи, раст плата и пензија неће бити тема ове контроле, али хоће реформа јавних
предузећа.
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Стални представника ММФ-а у Србији каже да предстојећа посета има два циља - први је да са
званичницима Србије разговара о дугорочним циљевима, приоритетима и изазовима, што је
пракса са сваком земљом чланицом Фонда и такви разговори су сваке друге године.
"Други циљ предстојеће посете је сама нова контрола аранжмана и извештај у вези са тим шта
је урађено у програму са Србијом. То ће бити наша седма ревизија, последња је била у децембру
прошле године, а у контроле долазимо сваких шест месеци. Ово ће бити контрола осам месеци
уочи самог краја аранжмана. Разговараћемо о примени програма, оствареном напретку и
наравно направићемо план шта је потребно још да се уради убудуће", наводи Соса.
Он је додао да се, са становишта ММФ-а, ништа не мења чињеница да би Србија требало да
добије нову Владу и нову премијерку.
"Са нашег становишта ништа се не мења. Ми очекујемо да наставимо тесну сарадњу са српским
званичницима. Наравно, ми смо већ сарађивали са мандатарком, познајемо је и имали смо
добру сарадњу са њом. Верујемо и у добру сарадњу са будућом Владом", истакао је Соса.
Упитан да ли ће раст плата и пензија бити једна од тема предстојеће ревизије, он је рекао да
још увек не зна, али да је то више тема за наредну мисију.
"Нисмо о томе разговарали током припрема буџета за 2017. годину. Обично је то тема када се
припрема буџет за наредну годину, тако да је још увек рано да говоримо о детаљима, то је ипак
тема за наредну мисију", напоменуо је Соса.
Према његовим речима, реформа јавних предузећа је очигледно приоритет у постојећем
програму са Србијом, који подржава ММФ.
"Сматрамо да Србија, уколико жели да оствари потпуни напредак у оном што чини у последње
две године, када је реч о макроекономским постигнућима, и уколико жели да заврши реформе
- тада реформа јавних предузећа мора да буде јасан приоритет", истакао је Соса.

"Јумко" наставља да шије униформе за МУП
Пише: Фонет

Компанија "Јумко" из Врања наставиће да шије униформе за МУП Србије а недавно потписани
уговор је вредан 468 милиона динара.
Прем овом уговору Врањанци за полицију шију ветровке, панталоне, кошуље, мајице и капе.
Портпаролка Јумка Гордана Савић каће да је овај уговор резултат поступка преговарања са
"Југоимпорт СДПР". Овај посао треба да буде урађен у наредна четири месеца.

ММФ: Приоритет јавна предузећа
Пише: ФоНет

За четири дана у Србију стиже Мисија Међународног монетарног фонда (ММФ) да би са
представницима владе урадили седму ревизију аранжмана са том финансијском институцијом,
а приоритет ће бити реформа јавних предузећа, рекао је за РТС представник ММФ у Србији
Себастијан Соса.
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Према његовим речима, раст плата и пензија неће бити на дневном реду ове контроле, већ ће
то бити тема за наредну мисију, јер је пракса да се о томе разговара у склопу припрема за
прављење буџета.
Соса каже да предстојећа посета има два циља - први је да се са званичницима Србије
разговара о дугорочним циљевима, приоритетима и изазовима, што је пракса са сваком
земљом чланицом Фонда и такви разговори се воде сваке друге године.
Други циљ предстојеће посете је нова контрола аранжмана и извештај у вези са тим шта је
урађено у програму са Србијом.
То ће бити наша седма ревизија, последња је била у децембру прошле године, а у контроле
долазимо сваких шест месеци. Ово ће бити контрола осам месеци уочи краја аранжмана.
Разговараћемо о примени програма, оствареном напретку и направићемо план шта је потребно
још да се уради убудуће, наводи Соса.
Он је истакао да је реформа јавних предузећа приоритет у постојећем програму са Србијом,
који подржава ММФ.
Сматрамо да Србији реформа јавних предузећа мора да буде јасан приоритет уколико жели да
оствари потпуни напредак у оном што чини у последње две године и уколико жели дазаврши
реформе, рекао је Соса.

ММФ ускоро стиже, повећање плата - тема за наредну мисију
Извор:Бета

Стални представник Међународног монетарног фонда (ММФ) у Србији Себастијан Соса изјавио
је да ће дугорочни циљеви, приоритети и изазови бити тема предстојећег доласка Мисије ММФ
у нову контролу аранжмана са Србијом.
"Реформа јавних предузећа је очигледно приоритет у постојећем програму са Србијом, који
подржава ММФ", рекао је Соса за Радио телевизију Србије.
Соса је рекао и да ММФ чекује да настави тесну сарадњу са српским званичницима, а изразио је
уверење у добру сарадњу са будућом владом и премијерком.
Реформа јавних предузећа мора да буде јасан приоритет
"Ми очекујемо да наставимо тесну сарадњу са српским званичницима. Наравно, ми смо већ
сарађивали са мандатарком, познајемо је и имали смо добру сарадњу са њом", рекао је Соса.
Навео је и да Србија, уколико жели да оствари потпуни напредак у оном што чини у последње
две године када је реч о макроекономским достигнућима, и уколико жели да заврши реформе,
да "тада реформа јавних предузећа мора да буде јасан приоритет".
"Повећање плата и пензија тема за наредну мисију"
Упитан да ли ће бити разговора о повећењу плата и пензија, Соса је одговорио да о томе није
разговарано током припрема буџета за 2017.
"Обично је то тема када се припрема буџет за наредну годину, тако да је још увек рано да
говоримо о детаљима, то је ипак тема за наредну мисију", рекао је Соса.
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Он је рекао да су циљеви посете да ММФ са званичницима Србије разговара о дугорочним
циљевима, приоритетима и изазовима као и нова контрола аранжмана и извештај у вези са
тим шта је урађено у програму са Србијом.
"То ће бити наша седма ревизија, последња је била у децембру прошле године, а у контроле
долазимо сваких шест месеци. Ово ће бити контрола осам месеци уочи самог краја
аранжмана", рекао је Соса.
Према његови речима, биће разговарано о примени програма, оствареном напретку "и наравно
направићемо план шта је потребно још да се уради убудуће".
У Београд би за четири дана требало да стигне Мисија ММФ-а у нову контролу аранжмана са
Србијом. Соса је најавио и да ће делегација из Вашингтона у Београду боравити до 4. јула.

Мекалистер: Србија иде ка ЕУ, реформе у привреди импресивне
Извор:Танјуг

Оријентација Србије ка Европи, као и евентуалном чланству у Европској унији (ЕУ), не
искључује срдачне односе са осталим земљама у свету, укључујући и Русију, оценио је
известилац Европског парламента за Србију Дејвид Мекалистер, који наводи да се од будућих
чланица ЕУ очекује да се ускладе са основним начелима заједничке спољне политике.
Мекалистер за Новости наводи да Србија на прави начин корача ка чланству у ЕУ и да су
реформе спроведене у настојању да се подстакне српска привреда веома импресивне.
Недостаци који још треба да буду отклоњени посебно се односе на владавину права.
Одржавање независног судства мора бити апсолутни приоритет, рекао је Мекалистер.
Мекалистер указује да није могуће дати прецизан датум за завршетак процеса приступања.
У светлу до сада постигнутог напретка, Србија може са поверењем да гледа према својој
европској будућности, рекао је Мекалистер.

На црно ради и преживљава више од пола милиона људи
Аутор:Д. Млађеновић

НОВИ САД: Колико је у Србији има оних који раде, а воде се као незапослени, односно нису
пријављени, тешко је рећи, јер се тај број стално мења и зависи од неколико фактора.
Највише оних који тако раде је у пољопривреди, па њихов број расте и опада у зависнсоти од
сезоне, а слично је и када је реч о грађевинским радницима. То, практично потврђују и
званични подаци, јер је у четвртом кварталу прошле године, на основу података Републичког
завода за статистику, оцењен број формално запослених био 2.160.700 људи, док је
неформално запослених било око 570.700, од којих је 374.900 ангажовано у пољопривреди.
То заправо значи да више од пола милиона оних који раде - раде у сивој зони, зарађују плате,
али немају уговоре о раду и не тече им стаж, док послодавци за њих не плаћају потребне
доприносе и порезе.
5

е треба ни говорити да због тога губе и држава и радници. Наиме, у буyет се не сливају средства
за порезе и доприносе за сваког тако ангажованог радника, док они који пристају да раде а да
не буду пријављени нису у прилици да остваре права која проистичу из Закона о раду. Треба
рећи да многи радници пристају да раде без пријаве јер им је то једини начин да раде, има и
оних који се, из било којих разлога, тако договоре с послодавцем, као и пољопривредних
газдинстава у којима сви раде, али једноставно нису пријављени.
Ко су неформално запослени
Приликом утврђивања стопе запослености реч је о уделу запослених у укупном становништву
старом 15 и више година. С друге стране, стопа неформалне запослености заправо представља
удео запослених у нерегистрованим фирмама, у регистрованим фирмама али без формалног
уговора о раду, као и помажућих чланова домаћинства.
По речима председника Савеза самосталних синдиката Војводине Горана Милића, рад на црно,
рад у сивој зони, односно било који радни ангажман током којег радник није пријављен не
подразумева плаћање пореза и доприноса.
"Прецизан број оних који раде на црно тешко је рећи и углавном је реч и процени, али је
свакако велики, а ми чак процењујемо и већи од 570.000 колико бележи статистика. Измене
Закона о раду из 2014. године, где је акценат био на смањењу сиве зоне и рада на црно, у првим
месецима дале су позитивне ефекте, али се врло брзо број оних који раде на црно
повећао", каже Милић.
По његовим речима, доношење закона о сезонском раду, који подразумева пријаљивање
радника током радног ангажмана, а тиме и остваривање права која им припадају, добар је
корак.
"Овим законом подразумева се да послодавац мора да пријави радника без обзира на то колико
траје радни ангажман и то је свакако добро. Ипак, не би било добро да то иде на уштрб радника
који сезонски раде, односно да им послодавци због тога смање зараде/дневнице. С друге
стране, уз пријаву сви радници који се ангажују током неке сезоне оствариваће сва права која
проистичу из Закона о раду", каже Милић.
Да подсетимо, недавно је министар рада Александар Вулин рекао да се очекује скоро доношење
закона о сезонском раду, најважнијем у борби проитив сиве економије. Указујући да се на
сезонске послове у пољопривреди сваке године ангажује око 300.000 радника на црно, који
немају готово никаква права, Вулин је том приликом истакао и да ће закон штитити и
послодавце од свега онога што може да се деси када је у питању сезонски рад и рад уопште.
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