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Шеицима и ПКБ
Е. В. Н.

Нова понуда компанији из Уједињених Арапских Емирата. Република ће део
дугова претворити у капитал
- ПРИХВАТИО сам сугестије удружења пољопривредника да променимо део планова за
сарадњу са фирмом "Ал Дахра", односно да им, уместо 9.000 хектара земљишта које је у
процесу реституције, понудимо већинско власништво Пољопривредног комбината Београд каже за "Новости" министар финансија Млађан Динкић.
- О томе сам током викенда разговарао и са градоначелником Београда Драганом Ђиласом који
је спреман да разговара о продаји већинског пакета ПКБ.
Како за наш лист открива министар Динкић, ова компанија на име неплаћених пореза
републици дугује око 3,82 милијарде динара, а које ће се, у случају продаје ПКБ, конвертовати
у власништво Републике.
- Тако би Влада, заједно са градом Београдом, уступила "Ал Дахри" већински пакет, односно 70
одсто овог комбината, а што подразумева и коришћење 26.000 хектара пољопривредног
земљишта - објашњава Динкић. - Овој фирми из Абу Дабија било на располагању, заправо, 11
пољопривредних комбината. Они би нам дали новац за изградњу каналске мреже за
наводњавање, а било би им плаћено у храни. На тај начин и пољопривредници добијају купце
који су сигурне платише.
ПКБ корпорацију, пре годину и по дана, преузео је град Београд, Фирма која је 2010. годину
завршила са губитком од 20 милиона, у овој години убележиће плус од десет милиона евра.
Иначе, постоје и порески дугови, због којих је ова фирма на 14. месту оних које не плаћају
намете држави, из тог периода. Ове године у ПКБ је уложено око пет милиона евра.
ИНИЦИЈАТИВА
ПОКРАЈИНСКИ секретар за пољопривреду Горан Јешић каже да је он на себе преузео да
"пренесе" многобројне захтеве пољопривредника да се државна земља изузме из продаје.
- Наша сарадња са удружењима пољопривредника дала је први резултат тиме што су
Министарство финансија и Влада Србије одлучили да уваже став пољопривредника, који су
истицали да се продајом државног земљишта, без лицитације, крши важећи закон - каже
Јешић.
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Плата наставника према броју ђака
И. М.
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финансирања. Дебљина коверте просветара зависиће од квалитета рада и броја
ученика
ПЛАЋАЊЕ наставника по броју ученика почеће догодине да се примењује у 16 општина,
обухваћених пилот-пројектом, а од 2014. у свим школама у Србији. Просветари се плаше овог модела, јер
подразумева мање одељења и наставника и плаћање по учинку и квалитету рада.
Рационализација мреже мора да буде завршена до 2014. године, а већ је угашено око 1.900
одељења. И даље, међутим, скоро 4.000 разреда има до десет ђака. Највише проблема биће са
малим, сеоским школама и одељењима која уче на језицима мањина, јер ће они морати
посебно да се финансирају.
Из Министарства просвете обећавају да ништа неће бити урађено брзоплето, нити на штету
просветара. Ако се у ходу покажу мањкавости, примена ће бити одложена за једну годину.
ВЕЛИКИМА ДУПЛОШКОЛЕ са великим бројем ђака имаће најмање разлога за бригу у новом
систему плаћања.
- У неким школама на једног запосленог долази свега седморо ученика, а код нас дупло више.
Према том моделу, наставници који имају два пута више ђака требало би да добију и дупло
већу плату - каже Драги Лукић, директор ОШ ”Светозар Марковић” у Београду.
- Општине укључене у пилот-пројекат дале су своје локалне формуле, од којих се прави
национални модел плаћања по ученику - објашњава за ”Новости” Зоран Костић, државни
секретар у Министарству просвете. - Како пројекат финансира и Светска банка, намеравамо да
и од њих тражимо анализу модела плаћања, да не би било грешке и да нико не буде оштећен.
У пробни пројекат укључене су сасвим различите општине - по разуђености школске мреже,
броју ђака, неке имају велики број националних мањина, друге много сеоских школа. Ту су
Кикинда, Палилула, Обреновац, Горњи Милановац, Пожега, Ваљево, Врање... У неким од ових
општина кажу да су имали пуне руке посла, да су урадили све што се од њих тражило,
направили локалне формуле, али да им се још од маја нико није обратио за следећи корак.
- Они су урадили свој посао, а већ следећег месеца организоваћемо скуп представника свих 16
општина, како би им била представљена јединствена формула - објашњава Костић.
Према новом систему финансирања, скептични су просветни синдикати. Тако Бранислав
Павловић, председник Синдиката образовања Србије, сматра да је такав систем неодржив у
сиромашној земљи попут Србије:
- Тај пројекат треба оставити за нека боља времена, јер немамо ми пара за то. Имаћемо велики
проблем прекобројних наставника, треба обезбедити отпремнине за све њих, а и локалне
самоуправе неће моћи финансијски да издрже то што се од њих овим моделом очекује.
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Дачић: Тендер за Железару продужен по
договору са руском компанијом
Бета
Премијер Србије Ивица Дачић изјавио је данас да је тендер за стратешког партнера за
Железару Смедерево продужен у договору са руском компанијом Уралвагонзавод која је
тражила још времена за припему документације.
Дачић је новинарима у Сремској Каменици рекао да је могуће да се и пре истека тендерског
рока потпише уговор о пословно-техничкој сарадњи са Русима.
- Најаважније је да се Железара покрене, а не да ли ће бити продата или неће. Највазније је да
то што Железара стоји, не пада на терет Владе Србије - рекао је Дачих поводом продужетка
рока за два месеца, до 26. децембра, за доставу обавезујућих понуда на тендеру за стратешког
партнера за Железару.
Додао је да од Руса нико не може очекивати да купе Железару и буду у губитку, те је разумљиво
зашто су тражили продужетак рока за слање понуде.
Говорећи о руском кредиту за подршку буџету Србије, Дачић је рекао да ће то бити предмет
разговора и најавио да ће почетком децембра посетити Русију где ће присуствовати почетку
изградње гасовода "Јужни ток".
Дачић је казао да је задовољан предложеним аграрним буџетом за 2013. годину, иако он још не
износи обећаних пет одсто државног буџета.
Коментаришући критике пољопривредника на рачун могућег аранжмана Србије са
инвеститорима из Уједињених Арапских Емирата о улагањима у пољопривреду, Дачић је рекао
да су га министар финансија Млађан Динкић и потпредседник Владе Александар Вучић
уверили да тај посао има изванредан комерцијални ефекат.
- Шта ћете, ми смо такав народ. Када нема инвестиција онда кукамо што их нема, а када их
има, онда кукамо да нису добре", оценио је Дачић.
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Додао је да ће, уколико буде закључен аранжман са инвеститорима из Емирата, то бити
урађено у складу са законима Србије.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/350372/Videnhofer-Funkcionisanje-socijalnog-dijaloga-obaveza-Srbije

Виденхофер: Функционисање
дијалога обавеза Србије

социјалног

Тањуг
У Србији би требало унапредити социјални дијалог, јер је то једна од обавеза на путу ка
Европској унији, изјавио је данас генерални секретар Европске федерације синдиката
пољопривреде, прехране, угоститељства и туризма (ЕФФАТ) Харалд Виденхофер.
- У европским земљама веома добро функционише социјални дијалог, што
Србији недостаје - рекао је он новинарима уочи дводневног семинара који у Новом Саду
организује Самостални синдикат пољопривреде, прехрамбене и дуванске индустрије
водопривреде и шумарства Војводине.
Виденхофер је напоменуо да није довољно то да влада једне земље само поштује социјалне
партнере него је потребно и да преузме одговорност за подстицање и функционисање
социјалног дијалога , како је то дефинисано европским законима.
- Не бисмо у ЕУ имали добар социјални дијалог да Европска комисија не
финансира и не пружа неопходне капацитете за то - казао је он и додао да
тај
дијалог
у
европској
пољопривреди
постоји
већ
50
година,
јер
су
аграрни синдикати у европским државама изузетно јаки.
- ЕФФАТ поздравља кандидатуру Србије за прикључење ЕУ јер сматрамо да проширење ЕУ
није завршено док год у њеном чланству не буду све земље југоисточне Европе - истакао је
Виденхофер и додао да прикључење ЕУ, осим одређених ризика, даје и велике шансе које треба
што боље искористити.
Да би то било могуће неопходно је имати јаке синдикате јер они представљају социјалну савест
у свакој држави, истакао је тај челник ЕФФАТ-а и додао да су синдикати тренутно најјачи
социјални покрет у Европи, са великим бројем чланова .
Сектор пољопривреде и прехрамбене индустрије има 2,6 милиона чланова а организација
5

ЕФФАТ, која окупља 120 националних синдикалних организација у тој области, у социјалном
дијалогу наступа с једним гласом, што обезбеђује јединственост и успехе у преговорима.
Виденхофер је истакао да се синдикати у пољопривреди залажу за то да се
субвенције у аграру не смањују, упркос последицама светске економске кризе, као и да се боље
распоређују, односно да највећи део новца не добијају само они велики произвођачи, него да се
дају и малима, посебно онима који отварају нова радна места.
Актуелни поступци у Европи у превладавању кризе су погрешни јер се инсистира на штедњи, а
у време кризе не би требало штедети него инвестирати , нагласио је Виденхофер и напоменуо
да је Грчка најбољи пример томе да економски опоравак није могућ кроз штедњу.
Осим о реаговањима синдиката на мере влада ради превладавања кризе, на семинару
синдикалаца биће разматрана и питања функционисања и унапређивања социјалног дијалога
као и модернизације рада синдиката у нашој земљи, ради што боље припреме за будуће
приступање Србије ЕУ.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/350370/Bor-Protest-vise-stotina-zaposlenih-u-javnom-sektoru

Бор: Протест више стотина запослених у
јавном сектору
Тањуг
Више стотина запослених у јавном сектору општине Бор окупило са данас на протестном скупу
на платоу Дома културе због, како су рекли представници синдиката, "смањивања плата
сиротињи".
Драгиша Трујкић, председник већа Самосталног синдиката општине Бор, рекао је да је
"трагично када морамо да излазимо на улицу по оваквом времену и бранимо оно мало динара
које имамо кроз и овако мале плате, када неко, под паролом да хоће да смањи највеће плате у
овој држави, смањује сиротињи".
Трујкић је окупљенима рекао и да је ово "почетак преиспитивања свега онога што се дешавало,
везано за пљачку свих оних предузећа која су приватизована, која нажалост данас више не
постоје".
Он је указао и да је Бор град са 90 посто запослених и пензионера са ниским зарадама.
После скупа, окупљени су, на позив синдиката, одржали и протестну шетњу.
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Радикална реформа Пореске управе
Динкић: Код нас 66 пута годишње плаћамо порез, а у Шведској свега два пута
У наредне две године биће спроведена радикална реформа Пореске управе и Србија ће до краја
2014. добити модеран порески систем са електронским плаћањем и без папирологије, најавио
је јуче министар финансија и привреде Млађан Динкић.
Динкић је новинарима рекао, након саветовања о пореском систему у Привредној комори
Војводине, да је идеја да се избором нових директора Пореске управе, а конкурс је отворен до
31. октобра након чега следи селекција, наредне године крене у озбиљну реформу Пореске
управе.
Министар је додао и да је идеја да се од 2013. уведе јединствен информациони систем, а да се
2014. пређе на електронске пријаве, што ће значајно поједноставити пореске процедуре.
Динкић је указао да је Србија на јако лошем месту по ефикасности и једноставности пореског
система, наводећи као пример да се у нашој земљи 66 пута годишње плаћа порез, а у Шведској
свега два пута.
Он је рекао да се око пет милиона образаца предаје Пореској управи само по једном основу, да
имамо лош информациони систем и лошу комуникацију међу филијалама, као и да
инспектори немају јединствене критеријуме.
Танјуг

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/cela-povisica-malo-za-vrecicu-deterdzenta

Цела повишица мало за врећицу детерџента
Кад око 1,7 милион пензионера у Србији наредних дана добије први део
октобарске пензије, а самосталци и војни пензионери цео износ, чек ће бити тежи
два посто јер је толико, по допуни Закона о ПИО, већа пензија од 1. октобра.
Пензионерски чекови уз два процента повећања тежи само од 193 до 874 динара
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Након тог усклађивања највиши износ пензија за категорије запослених, професионалних
војна лица, самосталце и пољопривреднике биће 112.197 динара. Најнижи за некад запослене,
па и војна лица и пензионере самосталних делатности, износиће 12.898, а за пољопривреднике
тек 10.140 динара.
Висина новчане накнаде за туђу помоћ и негу је 15.493 динара и усклађује се на исти начин као
и пензије. Та исплата није условљена висином других примања. Висина новчане накнаде за
телесно оштећење одређује се, у зависности од утврђеног процента телесног оштећења, од
основа утврђеног прописима и усклађује се на исти начин као и пензија. Основ за њено
одређивање износиће 6.432 динара. Вредност општег бода, који је битан елеменат прве пензије
а који се заједно с пензијама и новчаним накнадама усклађује два посто, биће 694 динара.
Наредно усклађивање пензија биће тек 1. априла наредне године, а по пројекцији буџета за
2013, и тад ће чек бити вреднији свега два посто.Повећањем од два посто бивши запослени,
чији је данас просечан чек 24.520, добиће повишицу од 490 динара. Пензионисаним
самосталцима, чији је сада просек 24.000, уследиће повећање од 480 динара, док ће
пензионисани паори с просечном пензијом од 9.660 динара добити увећање од 193 динара.
Најбоље ће проћи војни пензионери, чији је садашњи просек 43.700, јер ће добити додатна 874
динара. Дакле, повећање пензија које у наредно пола године следи пензионерима у Србији
креће се од 193 до 874 динара.
Свеукупно, пензионери у Србији су за протеклу годину добили просечан бонус од 423 динара.
Наиме, од октобра прошле године до октобра ове они јесу добили три повећања, али је коначан
салдо толики да за добијене паре не могу купити ни три килограма детерџента. Још теже је
бившим паорима који су за годину дана добили повећање од 330 динара.
Примања овој милионској популацији додатно обезвређује инфлација од око осам посто у
последњу годину дана, а очекује се да раст цена до краја године буде између 12 и 13 посто.
Председник Савеза пензионера Војводине Милан Ненадић тврди да ће 2013. бити још тежа јер
у њу пензионери улазе с обезвређеним чековима који су, уместо за раст инфлације, тежи само
два посто.
Осим тога, бољитка неће бити ни догодине јер се пензије и даље неће усклађивати с
инфлацијом већ ће и 1. априла бити увећане само два посто, а за 1. октобар наредне године
планира се само пола процента. Ненадић тврди да се сталним обезвређивањем пензија
озбиљно доводи у питање живот пензионера који су читав радни век уплаћивали доприносе и
нису криви што се сад пензије исплаћују из текућих примања. Учешће просечне пензије у
просечној заради сад је 59 одсто с теденцијом даљег пада.
Љубинка Малешевић

http://www.dnevnik.rs/drustvo/overa-u-rfzo-svaka-tri-meseca

Овера у РФЗО свака три месеца
Деца до 18 година и труднице, до измена Закона о здравственом осигурању,
мораће свака три месеца да узимају посебне потврде на основу којих ће моћи да
остваре право на здравствену заштиту.
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Овера у РФЗО свака три месеца
Реч је о деци и трудницама који немају уплаћен допринос за здравствено осигурање али су
одлуком Министарства здравља, да не би остали без оверене здравствене књижице, добили
могућност да се несметано лече. Потврде трудницама и деци издају матичне филијале РФЗО-а.
Труднице треба да донесу извештај гинеколога, а деци се потврде издају на основу матичног
броја.
У РФЗО-у немају тачне податке о броју деце и трудница којима се тренутно не уплаћује
допринос за здравство тако да се и не зна колико њих ће добити оверену здравствену књижицу
за наредна три месеца.
Такође, не зна се ни када ће то постати правило а не само добра воља задужених за здравство
јер Министарство здравља ради на припреми измене Закона о здравственом осигурању за коју
се не зна када ће бити готова и када ће ући у скупштинску процедуру. Љ. М.

http://www.danas.rs/danasrs/drustvo/prosvetarima_po_800_dinara.55.html?news_id=250183

Запослене у образовању наредног месеца чека скромна повишица плата

Просветарима по 800 динара
АУТОР: В. АНДРИЋ
Београд - Октобарска плата запослених у образовању, која се исплаћује у новембру, биће већа у
просеку за 800 динара. Толико, наиме, износи обећана повишица од два одсто, коју је крајем
августа Влада Србије понудила синдикатима образовања.
- Просечна плата у образовању је око 42.000 динара, што значи да ће повишица бити око 800
динара. Неко ће добити и више, јер су плате на факултетима и до 100.000 динара. Плате се
исплаћују из два дела, 5. и 20. у месецу, тако да мислим да је реалније да повишица буде уз
други део. Ово повећање се не односи само на образовање, већ на све запослене у јавном
сектору - каже за Данас Бранислав Павловић, председник Синдиката образовања Србије.
Коментаришући недавну изјаву министра просвете и науке Жарка Обрадовића да ће преговори
са синдикатима бити настављени, Павловић каже да „данима чекају да их министар позове на
разговоре о предлогу новог протокола о платама за идућу годину“. Према ранијим најавама,
запослене у просвети наредне године очекују још два повећања - у априлу за два одсто и у
октобру, али ће проценат те повишице зависити од могућности буџета. Синдикати проценују да
ће бити свега 0,5 одсто. Синдикати траже и да у протокол буде унета одредба о корекцији
коефицијената, којом би се у наредне три године успоставио ранији однос између најниже и
највише плате од један према три. Бранислав Павловић каже да о динамици „пеглања“
коефицијената тек треба да се разговара са владом и да му то у овом тренутку више личи на
„теоријску поставку“.
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- Ми јесмо инсистирали да питање корекције коефицијената уђе у протокол, али не знам како
ће то да буде реализовано у 2013. години, када је према предлогу буџета за наредну годину
просвети и науци смањен буџет. Свака промена захтева више новца. Ранији однос између
најниже и највише плате у образовању је нарушен успостављањем минималне цене рада. Сада
су нам четири категорије запослених пале на минималац. Административни радници са
четвртим степеном стручне спреме имају исту или за хиљаду, две већу плату од теткица и
домара, а да нема минималца разлика би била пет, шест хиљада. Људи су незадовољни због
оваквог стања - каже Павловић.
Председништво Уније синдиката просветних радника Србије одлучило је да неће потписати
протокол, јер, како тврде, влада не нуди никакве гаранције да ће у наредне три године вратити
однос између најниже и највише зараде на један према три, пошто су за то потребна знатно
већа средства од планираних.
- Понуђено повећање зарада за октобар и април идуће године је далеко од договора са
претходном владом и Закона о буџету за 2012. годину, по коме је планиран раст на нивоу
инфлације за претходних шест месеци, чиме би се бар одржао корак са растом цена на мало и
сачувао реалан ниво зарада. Пошто је инфлација двоструко већа од укупног повећања зарада у
2012. години, ово би значило да синдикати треба да прихвате нови пад реалних зарада који
траје још од 2009, а наставља се и у наредном периоду. Када се овоме дода повећање ПДВ-а са
18 на 20 одсто, понуђена два процента су већ унапред анулирана - сматрају у Унији.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/prekobrojnima_isplacen_socijalni_program.4.html?news_id=250141

Поштанска штедионица преузела је 290 радника Нове агробанке, а 400 прешло на
евиденцију незапослених

Прекобројнима исплаћен социјални
програм
АУТОР: Р. ЋИРКОВИЋ
Београд - Поштанска штедионица је преузела око 290 запослених Нове агробанке, док су
осталима још у прошли петак исплаћене отпремнине у висини од 300 евра по години стажа
или отпремнина по Закону о раду, коме је та варијанта била повољнија. Радници који су
добили отпремнине по социјалном програму, имају право да се, по Закону о раду, пријаве
Националној служби за запошљавање за стицање законом прописане накнаде за
незапосленост. На социјални програм упућено је више од 400 запослених.
Према информацијама Данаса, Поштанска штедионица је избор радника које ће преузети
извршила према критеријуму висине депозита по појединим филијалама и експозитурама, по
принципу што већи депозити, то је више радника задржало своје радно место.
У току јучерашњег дана, у Агенцији за привредне регистре је двапут промењен статус Нове
Агробанке - та се банка до касног поподнева водила као Нова агробанка под
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административним управљањем, а законски заступник јој је била Лидија Перовић, директорка
Агенције за осигурање депозита, а онда је касно поподне Нова агробанка отишла у стечај, а за
повереника Агенције за осигурање депозита, која је стечајни управник, постављен је Перо
Радовић.
Део радника би требало да остане да ради у Новој агробанци у стечају, а који ће то радници
бити одлучиће стечајни управник.
На биро за запошљавање упућени су и досадашњи председник Извршног одбора Нове
агробанке Милорад Џамбић и његов заменик Јулије Миладиновић. На питање Данаса, да ли су
и они добили отпремнине, Милорад Џамбић је изјавио да су на отпремнине имали право, али
да су их се обојица одрекли. „Ја сам отпремнину могао да добијем по три основа, по
најповољнијем ми је следовало 50.000 евра, али сам се те отпремнине одрекао“, рекао је
Џамбић.
Према Закону о банкама, члан 72, Џамбић и Миладиновић као и остали досадашњи чланови
Управног одбора Нове агробанке не могу више обављати функцију члана извршног или
управног одбора било које банке у Србији. Јер поменути члан предвиђа да сагласност на
именовање на те функције даје Народна банка Србије, а она, по закону, ту сагласност неће дати
за лице „које је на дан одузимања дозволе за рад банци или шест месеци пре тог дана, односно
на дан увођења принудне управе, у банци било овлашћено за представљање и заступање,
односно члан органа управљања банке“.
Управа за контролу банака није оформљена
Директор Управе за контролу банака, чије је формирање предвиђено изменама Закона о НБС,
још није изабран. Чека се доношење новог Статута НБС, речено је Данасу у централној банци.
Послове контроле банака тренутно обавља Сектор за контролу банака, а функцију шефа тог
сектора врши Жељко Јовић.
http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/danas_pocinje_bojkot.4.html?news_id=250143

Национална асоцијација потрошача позвала грађане да у наредна три дана не купују у
великим трговинским ланцима

Данас почиње бојкот
АУТОР: Љ. БУКВИЋ
Београд - Ако би данас грађани Србије послушали позив Националне организације потрошача,
хипермаркети и продавнице попут Максија, Темпа, Роде, Меркатора или Идее би крајем ове
недеље требало да убележе знатнији пад промета. Али, то може да се догоди само у случају да
потрошачи озбиљно схвате акцију НОПС-а да учествују у првом „организованом протесту
против неоснованог поскупљења основних животних намирница“. Бојкот би требало да траје
три дана, први на списку за „избегавање“ су продавнице Максија и Темпа, сутра Идее, у
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четвртак Меркатора и Роде.
- Потрошачи су незадовољни, јер поскупљења ни овај пут нису утемељена на реалним
тржишним законима већ као лов у мутном, а профит великих трговинских ланаца из ових
поскупљења намирује се из већ испражњених џепова потрошача - кажу у НОПС-у. Председник
ове организације Горан Паповић каже за Данас да ћемо о ефектима овог бојкота говорити кад
прође, али он верује да ће „изазвати више коментара него геј парада“. Паповић је у исто време
позвао и тржишну инспекцију да у тренутку притиска на трговинске ланце „несметано изврши
нужне провере ваљаности рокова трајања намирница, њихове исправности, начина држања
меса и производа за које је прописан посебан поступак чувања“. Доста је било тога, напомињу
организатори бојкота, да због суше поскупљује морска риба и да се „два одсто рачуна као 30
одсто“.
Међутим, познавајући менталитет овдашњих потрошача, упркос сталним поскупљењима,
нереалним ценама одређених производа, очигледним и мање очигледним монополима на
домаћем тржишту, грађани Србије никада удружено нису успели да бојкотују било шта. Уз то,
ова акција није пробудила симпатије ни међу колегама - другим удружењима која се баве
заштитом потрошача.
- На тај начин се не штите потрошачи. То је само реклама оним трговинским ланцима који
нису на списку планираних за бојкот. И шта нам то говори, да се овде ради о корупцији истиче за Данас председница Асоцијације потрошача Србије Едина Попов. Да је, на пример,
био организован дан уздржавања од куповине, напомиње она, онда би то била друга ствар јер
се нико не би фаворизовао. У Србији међутим, тешко може да се очекује успех оваквих
иницијатива. Попов каже да се она ничег сличног не сећа. У Италији је, на пример, делимично
успео бојкот италијанских тестенина, односно произвођача тестенина.
- Код њих је то могло да се изведе јер су имали велику понуду. Нису куповали италијанске
тестенине, али су имали још 50 разних у понуди и то у распону од 30 центи до три евра. Код нас
тих могућности најчешће нема, јер немамо велики избор - напомиње Попов.
Идеју бојкота одређених продавница економиста Мирослав Прокопијевић оцењује као
бесмислену. „Мислим да таква акција једноставно нема поенту, бесмислена је,“ напомиње
Прокопијевић за Данас. Он каже да не разуме шта може тиме да се постигне. „Оно што не
купите данас, купићете сутра или прекосутра. Не мислим да ће овде бити било каквих
резултата“, каже Мирослав Прокопијевић.
На Фејсбук страници НОПС-а, која има више од 60.000 „свиђања“, распламсала се и расправа
око тога да ли треба или не подржати овакве акције. И док већина њих тврди да три дана
свакако може да се издржи а да се не купи ништа, постоје и они који се питају: шта да раде са
малим радњама у комшилуку чији власници све много скупље наплаћују него они у великим
маркетима?
Волмарт и Теско
Маркети у Србији досад нису имали проблема са незадовољним потрошачима, бар не у
толикој мери да буду бојкотовани. У свету побуна против трговинских ланаца није непознат
појам. Британски Теско, на пример, био је оштро критикован због своје пословне филозофије
шпијунирања купаца чиповима који су били уграђени у њихове кесе. Осим тога, Теско су
бојкотовали и Кинези и то због тога што продају живе жабе и корњаче. Проблем са бојкотом
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потрошача имао је и највећи амерички ланац Волмарт. Грађани САД-а били су позвани да не
купују у његовим трговинама, јер форсира „фабрике у иностранству у којима ради јефтина
радна снага“, и који крши неке основне америчке законе.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=29&nav_category=12&nav_id=655926

Три синдиката ГСП против Бус плуса
ИЗВОР: Б92
Београд -- Три синдиката ГСП-а “Евровозач”, “Синдикат возача ГСП” и “Синдикат
ГСП” сутра у 15х организују протест против система наплате Бус плус.
Протест ће бити испред погона ГСП-а у Улици књегиње Љубице 29, а подржавају га “Синдикат
радника полиције” и “Београдска унија синдиката”, а протесту се придружује и Грађански
покрет "99 посто", који наводи да ће се окупити у 14х на Тргу републике, а затим одатле отићи
до погона ГСП-а.
Синдикати траже да се, како наводе у саопштењу, прекине са малтретирањем Београђана Бус
плусом јер тачкасте контроле и репресивна правила у јавном превозу не побољшавају услугу
превоза". Такође траже да престане малтретирања запослених у ГСП-у због револта грађана
након
репресије комуналне полиције која се свела на раднике ГСП-а, као и престанак малтретирања
запослених у мањинским синдикатима који се буне због Бус плуса.
Ова три синдиката захтевају да се у ГСП врате службе које су издвојене, а које се баве наплатом
и продајом карата, као и да се престане са задуживањем ГСП-а бројним кредитима.
http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2012&mm=10&dd=29&nav_category=12&nav_id=655989

Бор: Протест радника јавних служби
ИЗВОР: ТАНЈУГ
Бор -- Више стотина запослених у јавном сектору општине Бор окупило са на
протестном скупу због, како су рекли представници синдиката, "смањивања плата
сиротињи".
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Драгиша Трујкић, председник већа Самосталног синдиката општине Бор, рекао је да је
„трагично када морамо да излазимо на улицу по оваквом времену и бранимо оно мало динара
које имамо кроз и овако мале плате, када неко, под паролом да хоће да смањи највеће плате у
овој држави, смањује сиротињи".
Трујкић је окупљенима рекао и да је ово "почетак преиспитивања свега онога што се дешавало,
везано за пљачку свих оних предузећа која су приватизована, која, нажалост, данас више не
постоје".
Он је казао и да је Бор град са 90 одсто запослених и пензионера са ниским зарадама. После
скупа, окупљени су, на позив синдиката, одржали и протестну шетњу.

http://www.pravda.rs/2012/10/29/protest-vise-stotina-zaposlenih-u-javnom-sektoru/

Протест више стотина запослених у јавном
сектору
БОР – Више стотина запослених у јавном сектору општине Бор окупило са данас
на протестном скупу на платоу Дома културе због, како су рекли представници
синдиката, „смањивања плата сиротињи„.
Драгиша Трујкић, председник већа Самосталног синдиката општине Бор, рекао је да је
„трагично када морамо да излазимо на улицу по оваквом времену и бранимо оно мало динара
које имамо кроз и овако мале плате, када неко, под паролом да хоће да смањи највеће плате у
овој држави, смањује сиротињи“.
Трујкић је окупљенима рекао и да је ово „почетак преиспитивања свега онога што се дешавало,
везано за пљачку свих оних предузећа која су приватизована, која нажалост данас више не
постоје„.
Он је казао и да је Бор град са 90 посто запослених и пензионера са ниским зарадама.
После скупа, окупљени су, на позив синдиката, одржали и протестну шетњу.
ИЗВОР: ТАНЈУГ
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