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http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/aktuelno.239.html:397693-Pirot-Prvi-maj-ceka-bolje-dane 

Пирпт: „Први мај“ чека бпље дане 
 

Аутпр: В. Ћ  

Радници “Првпг маја” кпји су имали гпрка искуства са првпм приватизацијпм и кпнзпрцијумпм “Ирва 

инвестиције” верују да ће нпви власник бити бпљи 

РАДНИЦИ пирптскпг “Првпг маја”, а кпји су имали гпрка искуства са првпм приватизацијпм, ташније са 
кпнзпрцијумпм “Ирва инвестиције” кпји их је пставип без редпвних зарада, ппреза и дппринпса за 
спцијалнп и пензијскп псигураое, па и непверених здравствених коижица, верују да ће нпви власник - 
ппрпдишна енглескп-слпвенашка фирма “АХА-Мура”, власнице Мпјце Луканшиш, бити бпљи ппслпдавац 
и да ће у нпвпј кпмпанији бити ппсла за све кпнфекципнере. Ипак, ппрез ппстпји, јер какп пвде кажу, 
“кпга змија уједе, и гущтера се бпји”. Искуства са првпм приватизацијпм најбпље је, за “Нпвпсти” пписап 
актуелни директпр “Првпг маја” Вељкп Крстић, решима да је “пна била пбразац какп не треба радити”. 
 
А радници најављују акције кпје би, какп кажу, мпгле да их защтите пд ппнпвних прпблема. 
- Пд надлежнпг Министарства ћемп тражити, да се дефинище спцијални прпграм за евентуалне 
вищкпве заппслених. Пвих дана пшекујемп да видимп и нпви предлпг угпвпра п раду, кпјим ће се са 
нпвим власникпм дефинисати пбевезе и права радника. Ппслпдавац се пбавезап да заппсли 1.100 
радника из редпва пних кпји већ раде у “Првпм мају” и верујем да ће тп исппщтрпвати - каже Зпран 
Живкпвић, председник Сампсталнпг синдиката “Првпг маја”. 
Инаше, малп је међу заппсленим кпнфекципнерима пних кпји желе да јавнп гпвпре п пшекиваоима пд 
нпвих газда. Дугпгпдищои радник Јасмина Бпжић каже да је ппсла билп и дп сада, али и верује да ће га, 
кпд нпвпг власника, бити вище. Оен кплега Зпран Симпнпвић кпји је у предузећу 28 гпдина, верује да 
ће бити вище ппсла и да ће садащоа плата пд 16.000-17.000 динара бити нещтп већа. Пшекује да ће 
нпви власник испунити преузете пбавезе. 
Инаше, седищте нпве кпмпаније “АХ-Мура - Први мај””, биће у Пирпту. Стари “Први мај” пстаје кап 
правнп лице, а пптенцијални вищкпви, пднпснп пни кпји не дпбију ппсап у нпвпј фирми биће 
прерасппређени у пстале целине, кап щтп је тп на пример, “Трикптажа” и “Малппрпдаја”, а кпје јпщ 
увек нису прпдате. У “Првпм мају” тренутнп ради пкп 1.500 радника, щтп знаши да се прерасппдели или 
некпм спцијалнпм прпграму мпже надати пкп 400 оих. Хале кпнфенкције су прпдате за 2,1 милипн 
евра, прпизвпдоа у нпвпј кпмпанији за купца “Хугп Бпса” креће 24. септембра, а нпва власница Мпјца 
Луканшиш најављује уппщљаваое јпщ 1300 кпнфекципнера у наредне две гпдине. 
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http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:397543-RS-Mobingu-izlozeno-40-posto-zaposlenih 

РС: Мпбингу излпженп 40 ппстп заппслених 
 
Аутпр: Г. ВРАНИЋ  

Ускпрп пред ппсланицима РС нацрт закпна п спречаваоу злпстављаоа на раднпм месту. 

Истраживаоа синдиката ппказују да је пкп 40 пдстп заппслених честп излпженп мпбингу 

 
БАОАЛУКА - Мпбинг, пднпснп, злпстављаое на раднпм месту у Српскпј први пут биће “третиранп” 
ппсебним закпнпм кпји би нарпдни ппсланици требалп да разматрају крајем пвпг месеца или ппшеткпм 
пктпбра. 
Пптврдила је пвп за “Нпвпсти” Велка Пчакпвић, генерални секретар Савеза Синдиката РС, кпји је уједнп 
и иницијатпр дпнпщеоа пвпг закпна кпји ће ускпрп у фпрми нацрта првп пред Владу. Пна је нагласила 
да је ппсебан антимпбинг закпн неппхпдан да би се зауставип тренд “некажоивпг малтретираоа 
радника” у РС и да би се брже прпцесуирали слушајеви мпбинга. Пчакпвићева дпдаје да реткп кпји 
слушај мпбинга радника заврщи на суду јер су мнпги изгубили ппвереое у правпсуђе. Дпсадащоа 
искуства ппказала су да судски ппступци у пваквим слушајевима трају и дп три гпдине. 
- Пвп неппвереое мпра бити птклпоенп нпвим закпнским рещеоима. Инсистирамп и да нацрт закпна 
иде у јавну расправу, да грађани дају свпје мищљеое - рекла је Пчакпвићева. 
Истраживаоа ССРС међу радницима, шланпвима синдиката, ппказалп да је пкп 40 пдстп оих шестп 
излпженп мпбингу какп пд ппслпдавца такп и пд щефпва. Нажалпст, самп пкп шетири пдстп оих пријави 
злпстављаое. У ССРС наглащавају да се пвај ппстптак пднпси самп на кплективе у кпјима делује 
синдикат и на раднике кпји су се пдважили да кажу да су мпбингпвани. Ситуација је мнпгп гпра тамп где 
нема синдиката. 
ПДГПВАРАЈУЋА НАДПКНАДАУ ИНСПЕКЦИЈИ рада и защтите на раду РС кажу да је Закпнпм п раду РС 
прпписанп да у слушају мпбинга радник искљушивп мпже да тражи защтиту судским путем, а терет 
дпказиваоа да није билп дискриминације је на ппслпдавцу. Акп суд утврди да је тужба радника 
пснпвана, налпжиће ппслпдавцу да пбезбеди права кпја су раднику ускраћена или да плати 
пдгпварајућу накнаду. 

- П тпме сведпши ппдатак да се гпдищое ССРС се пбрати за ппмпћ маое пд десет злпстављаних радника 
- дпдаје Пчакпвићева. 
Аница Рамић, председник Удружеоа грађана “Стпп мпбинг”, истише за нащ лист да се пвпм удружеоу 
пд ппшетка гпдине за ппмпћ пбратилп 13 радника кпји су мпбингпвани. Прпщле гпдине бранили су 
интересе 17 злпстављаних радника. 
- Пријаве се пднпсе на уцеоиваое, закидаое на заради, спрешаваое напредпваоа, ппнижаваое, 
претое, физишкп узнемираваое - прецизирала је Рамићева. У пвпм удружеоу истишу да је велики, први 
кпрак у бпрби прптив мпбинга у БиХ недавна пресуда Пснпвнпг суда у Приједпру кпји је дпнеп 
првпстепенп рещеое кпјим је пкривљени, щеф Ватрпгасне јединице у Приједпру прпглащен 
пдгпвпрним и нпвшанп кажоен щтп је мпбингпвап ватрпгасца. Рамићева је дпдала да је пвп прва пдлука 
дпнесена пп захтеву пмбудсмана БиХ кпји је захтевап ппкретаое прекрщајнпг ппступка, али пстаје да се 
види щта ће да се деси у другпстепенпм ппступку. 

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:397543-RS-Mobingu-izlozeno-40-posto-zaposlenih
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http://www.dnevnik.rs/novi-sad/plata-u-%E2%80%9Ecistoci%E2%80%9D-najkasnije-u-ponedeljak 

Плата у „Чистпћи” најкасније у ппнедељак? 

Аутпр: А. Л. 

 

Ппсле састанка сампсталнпг синдиката ЈКП „Чистпће” и нпвпг рукпвпдства, радници пчекују да ће 
најкасније у ппнедељак дпбити аувгустпвску плату. 

 Члан щтрајкашкпг пдбпра Бпбан Петкпвић  рекап је јуше да су радници ппсле састанка директпра 
Драгана Бпжића са градским шелницима, дпбили пбећаое да ће се исплата верпватнп десити дп 
ппнедељка, нп, тп ппет није званишна пптврда. Такп се прегпвпри настављају и данас, па генерални 
щтрајк радника „Чистпће” кпји су заказали у ппнедељак јпщ стпји кап ппција. 

- Ппмака у прегпвприма има, али званишнп пптврду п исплати зараде јпщ немамп. Штп се тише исплате 
дугпваоа синдикату, дпгпвприли смп да се тп уплати из два пута, тпкпм септембра и пктпбра - рекап је 
Петкпвић. 

Дпдаје и да би се у некпј пд следећих седница Скупщтине града на дневни ред уврстила и оихпва 
делатнпст хватаоа паса луталица. Накпн тпга, нада се да пдлукпм градскпг парламента, крпз некпликп 
месеци, радници „Чистпће” вище неће мпрати да лпве псе луталице, а фирма, ппсле оихпвих уједа, 
плаћати пдщтете грађанима. Директпр Бпжић ппсле састанка са градпнашелникпм Милпщем Вушевићем 
и шланпм Градскпг већа задуженпм за бучет и финансије Дејанпм Мандићем тврди да исплата зараде 
зависи пд технике пребациваоа средстава, па не мпже радницима пбећати ташан датум. 

- Тудимп се да реалнп рещимп све прпблеме, щтп се тише исплате дугпваоа, у бучету ппстпје већ 
средства кпја су намеоена за „Чистпћу”, ту је самп питаое када ће бити пребашена - изјавип је Бпжић. 

Пси луталице, мпгли би такпђе да се скину са дневнпг реда делатнпсти пвпг предузећа, а Бпжић каже да 
и оегпви кап и наппри синдиката иду у тпм смеру. 

- Према Закпну п дпбрпбити живптиоа сваки град мпра имати предузеће кпје ће се бавити пвим 
стварима кпје ми сада радимп, пднпснп защтити свих живптиоа. У пвпј гпдини истише закпнски рпк пд 
три гпдине да нащ град дпбије таквп предузеће и тп ћу предпшити градпнашелнику и шланпвима 
Градскпг већа. Накпн тпга надам се да радници „Чистпће” вище неће мпрати да пбављају пвај ппсап и 
да ће тп радити некп други - рекап је Бпжић.     
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http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1176220/Da+li+je+Bogi%C4%87evi%C4%87+vlasnik+%22N

ovosti%22%3F.html 

Да ли је Бпгићевић власник "Нпвпсти"? 

Драгана Чабаркапа, председница Синдиката нпвинара "Нпвпсти", затражила да се јавнп саппшти да 
ли је Мирпслав Бпгићевић преузеп већински пакет акција кпмпаније "Нпвпсти". 

Председница Синдиката нпвинара "Нпвпсти" Драгана Чабаркапа затражила је да јавнп буде саппщтенп 
да ли је власник "Фармакпма" Мирпслав Бпгићевић преузеп већински пакет акција кпмпаније "Нпвпсти" 
и, акп јесте, пд кпга и на кпји нашин. 

"'Нпвпсти' се на списку 24 сппрне приватизације не налазе збпг пве трансакције негп збпг прпмене 
власнишке структуре из августа 2006. гпдине п кпјпј ппстпји исцрпан извещтај Савета за бпрбу прптив 
кпрупције", навела је Чабаркапа у писанпј изјави и ппдсетила на пбавезу Владе да размптри извещтај 
свпг Савета из септембра прпщле гпдине п свеукупнпм стаоу медија у Србији. 

Четири синдиката "Пплитике" и Синдикат нпвинара "Нпвпсти" прпщлпг месеца затражили су пд Владе 
Србије да у најкраћем рпку саппщти кп су стварни власници пвих нпвински кућа. 

Чабаркапа је изразила задпвпљствп щтп је ппследоих дана расветљена куппвина 50 пдстп удела 
"Пплитике", али је истакла да је дужна да изнесе утисак синдиката да се слушај "Нпвпсти", из неких 
ралпга, замагљује и гура у други план. 

 

Privredni PREGLED 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1026:Sredstva-uti%C4%8Du-na-

slobodu&catid=21&Itemid=125 

ИЗВПР: БЕТА 

Средства утичу на слпбпду  

Држава се ппнаща кап кпнкуренција приватним медијима и акп се тај тренд настави, приватни медији 
ће прппасти а ппстаће самп пни кпји се финансирају из бучета, пцеоенп је јуше на представљаоу 
извещтаја п лаоскпм финансираоу медија из бучета лпкалних сампуправа у Србији. На кпнференцији 
за нпвинаре је наведенп да су медијске куће у 33 града у Србији дпбиле нещтп маое пд 850 милипна 
динара прпщле гпдине, али да је 70 пдстп тпг нпвца птищлп јавним предузећима, најшещће 
електрпнским медијима за праћеое активнпсти тих сампуправа. Драгана Жаркпвић Пбрадпвић, 
представница Балканске мреже истраживашкпг нпвинарства (Бирн), рекла је да се јавна предузећа 
фавпризују приликпм финансираоа медија, те да тп дпвпди у неравнпправан пплпжај приватне медије 

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1176220/Da+li+je+Bogi%C4%87evi%C4%87+vlasnik+%22Novosti%22%3F.html
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1176220/Da+li+je+Bogi%C4%87evi%C4%87+vlasnik+%22Novosti%22%3F.html
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1026:Sredstva-uti%C4%8Du-na-slobodu&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1026:Sredstva-uti%C4%8Du-na-slobodu&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=jsn_epic_free&link=a2feaefdbf5e1c80530ea146ad13cbb2fd6f0452
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и прпдукцију али и утише на уређивашку пплитику медија јер да се унапред зна да ће некп бити плаћен 
без пбзира на квалитет рада. 

Пна је рекла да се нпвац за медије најшещће издваја крпз субвенције и углавнпм за плате, а за медијску 
прпдукцију јакп малп. Према оеним решима, свега 3,3 пдстп нпвца дпдељенп је путем јавних набавки, а 
и тада се шестп дещава да се финансира праћеое рада лпкалних сампуправа. Истраживаое је ппказалп 
да највище издвајају Нпви Сад, Крагујевац, Паншевп, Субптица и Нищ, а најмаое Ваљевп, Ужице, 
Петрпвац на Млави и Пријеппље. Бепград и Кпспвп нису били предмет истраживаоа. Председник 
Независнпг удружеоа нпвинара Србије Вукащин Пбрадпвић рекап је да је питаое финансираоа медија 
заправп питаое слпбпде медија и да је затп јакп битнп да се спреши да се на тај нашин утише на 
уређивашку пплитику. Пбрадпвић је рекап да је тржищте Србије малп за пвплики брпј медија али да је, 
управп збпг тпга, неппхпднп да се медији нађу у равнпправнпм пплпжају кпји ће пмпгућити да тржищте 
пдреди кпји ће медији ппстати а да им држава пбезбеди равнпправнп ушещће на јавним кпнкурсима, на 
кпјима ће се плаћати прпизвпдоа медијскпг садржаја а не финансирати плате. Председник Независнпг 
друщтва нпвинара Впјвпдине Динкп Грухпоић рекап је да ће, укпликп се нещтп не прпмени, у Србији 
ппстати самп државни и црквени медији, кап и медији кпје су пснпвали наципнални савети. Те савете је 
Грухпоић назвап парадржавним јер су ппд пшигледним утицајем партија кпје дпминирају у саветима. 
Нпви Сад је уппдпбљен и прекпмппнпван, па ће се тп сигурнп десити и са телевизијскпм станицпм 
свемирскпг назива - Апплп, пценип је Грухпоић и дпдап да ће, иакп ће та станица дпбијати највище 
средстава грађана Нпвпг Сада, тамп и даље бити најмаое заппслених нпвинара а највище људи кпји су 
тамп дпщли пп пснпву непптизма. Представник Удружеоа нпвинара Србије Петар Јеремић пценип је да 
медији у Србији 20 гпдина преживљавају и шекају да се усппставе једнаки услпви за све, али да се тп не 
дещава јер да свака власт жели да задржи медије ппд кпнтрплпм. Председник Управнпг пдбпра Лпкал 
преса из Крущевца Дејан Миладинпвић рекап је да је сума издвпјена за функципнисаое медија из 
лпкалних бучета ппказала да нпвац за тп ппстпји али да је питаое да ли се пн расппдељује на прави 
нашин, или се ппмаже функципнисаое јавних предузећа у кпјима су заппслени рпђаци, пријатељи и 
партијски ппслущници странака на власти. Бета @АНТРФИЛЕ: Замагљен слушај Нпвпсти Председница 
Синдиката нпвинара Нпвпсти Драгана Чабаркапа затражила је јуше да јавнп буде саппщтенп да ли је 
власник Фармакпма Мирпслав Бпгићевић преузеп већински пакет акција кпмпаније Нпвпсти и, акп 
јесте, пд кпга и на кпји нашин. Нпвпсти се на списку 24 сппрне приватизације не налазе збпг пве 
трансакције, негп збпг прпмене власнишке структуре из августа 2006. гпдине п кпјпј ппстпји исцрпан 
извещтај Савета за бпрбу прптив кпрупције, навела је у писанпј изјави и ппдсетила на пбавезу Владе да 
размптри извещтај савета из септембра прпщле гпдине п свеукупнпм стаоу медија. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:Najve%C4%87i-teret-na-

%C5%BEenama&catid=11&Itemid=122 

АУТПРКА: Дпбрила Сплеща 

Највећи терет на женама 

Усппстављаое равнпправнпсти жена и мущкараца у приватнпм, екпнпмскпм и друщтвенпм живпту 
представља један пд пснпвних циљева ЕУ, регипна, али и Србије, где углавнпм важе балкански 
принципи. Жена и даље нпси највећи терет при пбављаоу кућних ппслпва, бриге за децу и старије, збпг 
шега треба да се пјаша оен пплпжај на тржищту рада и у сампј ппрпдици. Знашајну улпгу имају лпкалне 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:Najve%C4%87i-teret-na-%C5%BEenama&catid=11&Itemid=122
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1008:Najve%C4%87i-teret-na-%C5%BEenama&catid=11&Itemid=122
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сампуправе, у птвараоу сервиса за ппмпћ ппрпдицама, затим ппслпдавци кпји треба да уваже 
специфишне пптребе жена, уз смаоеое јаза у платама кпји сада у Србији изнпси 16 пдстп за исте 
ппслпве. 

Преппрушује се увпђеое клизнпг раднпг времена, рада у кући, прекп интернета и слишнп. Сугерище се, 
такпђе, да пшеви буду ппдстицани да кпристе права из Закпна п раду п ппрпдиљскпм пдсуству, накпн 
истека пбавезна три месеца за жене ппрпдиље, истакла је јуше Јелена Секулић, кпнсултанткиоа Управе 
за рпдну равнпправнпст и аутпрка студије п дпступнпсти спцијалних услуга на лпкалнпм нивпу. 
Истраживаое је представљенп у пквиру гпдищое регипналне кпнференције Усклађиваое ппслпвнпг, 
лишнпг и приватнпг живпта у прганизацији Министарства рада и спцијалне пплитике. Анализа, рађена у 
17 ппщтина ппказује да стппа заппсленпсти жена пд 20 дп 64 гпдине изнпси пкп 35 пдстп, щтп је исппд 
нивпа земаља ЕУ шији је циљ да се дп 2020. гпдине стппа за пба ппла ппвећа на 75 пдстп. Радна 
неактивнпст жена забриоава, не самп збпг пгранишенпг тржищта рада, већ и збпг брпјних пбавеза у 
ппрпдици, а дещава се да пне дају птказ збпг бплести деце, навела је Секулић. Иакп су гптпвп све 
ппщтине ппкривене јаслицама и вртићима, самп некпликп фирми птвприлп је пвај сервис, щтп је 
мпдеран тренд. Забриоава ппдатак да самп 18 пдстп ппщтина има бправке за децу са инвалидитетпм. У 
слушају старијих лица ппмпћ у кући ппстпји у 94 лпкалне средине, навпди пна. Уппзправајући на тп да 
заппслене жене имају две смене - на ппслу и у кући, државни секретар у Министарству рада Драги 
Видпјевић каже да у пвпм респру ради 63 пдстп жена и ппщтују се нпрме равнпправнпсти. Амбасадпр 
Нпрвещке у Србији Нилс Рагнар Камсвпг навпди да је стимулација материнства и изградоа вртића у тпј 
земљи дпвела дп већег ушещћа жена у екпнпмији, али и бржег развпја. Пн пцеоује да је пад наталитета 
растући у земљама где се занемарује рпдна равнпправнпст. У Шведскпј је 85 пдстп ппрпдица 
пбухваћенп бригпм п деци, а 90 пдстп жена је укљушенп у ранг меначемента, рекап је саветник у 
амбасади Шведске у Србији Тпргни Свенунгспн. Директпрка Управе за рпдну равнпправнпст Наталија 
Мићунпвић истише да је циљ примена скандинавских искустава на Балкан, щтп се реализује уз ппмпћ 
дпнација Нпрвещке и Шведске, крпз брпјне прпјекте. На женскпм скупу нащле су се ушеснице из Бпсне и 
Херцегпвине, Републике Српске, Црне Гпре, Турске, Албаније, Хрватске, Македпније и Слпвеније, а 
представљена је пракса Ерикспна и Уникредит банке. 

 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1064:Radnicima-zabranjen-

ulaz&catid=21&Itemid=125 

ИЗВПР: БЕТА 

Радницима забраоен улаз 

Педесет радника Фабрике пбпјених метала (ФПМ) у Прпкупљу јуше је псталп испред фабришке капије 
ппщтп им је директпр Ранкп Тпншић забранип улазак. Већ 15 дана нас 50 пд укупнп 87 радника је у 
щтрајку збпг пет неисплаћених зарада и дппринпса, рекап је агенцији Бета Вукадин Радпсављевић из 
щтрајкашкпг пдбпра. Пн је рекап да су радници ппщтпвали минимум прпизвпдое али да не мпгу вище 
да тплерищу некпректнп ппнащаое рукпвпдства кпје им не исплаћује зараде и дппринпсе пд маја 
месеца пве гпдине. Ради се п пет минималних зарада пд пп 20.000 динара, а збпг тпга щтп месецима не 
примамп плату егзистенције нащих ппрпдица дпведене су у питаое, казап је Радпсављевић. 

http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1064:Radnicima-zabranjen-ulaz&catid=21&Itemid=125
http://www.pregled.rs/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=1064:Radnicima-zabranjen-ulaz&catid=21&Itemid=125
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Пн је пптужип директпра да је у прптеклих 15 дана у прпцес прпизвпдое укљушип сезпнске раднике 

кпјима се исплаћују дневнице пп ушинку. Прпизвпдоа не сме да трпи а пна је, и ппред тпга щтп је 

активнп 27 радника, пзбиљнп угрпжена, казап је директпр Тпншић и наппменуп да се месешнп на 

тржищте ЕУ, Египта и других земаља извезе пд 70 дп 130 тпна легуре шелика. Дпдап је да је наредип да 

се забрани улазак у фабрику щтрајкашима кпји пметају нпрмалан прпцес рада и прете да ће пптпунп 

зауставити мащине. Радницима је ппнуђена једна и пп плата, пнп щтп у пвпм тренутку мпжемп да им 

исплатимп , али пни тп не желе да прихвате, рекап је Тпншић и дпдап да ће тещку ситуацију у 

прегпвприма мпрати да разрещи власник ФПМ-а Драган Живкпвић, шији се дплазак из Бпра у Прпкупље 

пшекивап. ФПМ је Живкпвићу прпдат из стешаја 2008. гпдине за 2,4 милипна евра. 

 


