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Дп пензије пет гпдина дуже?
Аутпр: Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА
Да ли ће прпдужеое живптнпг века утицати и на ппвећаое старпснпг услпва за пдлазак у пензију. У
Србији се сада дешавају прпмене кпје је Еврппа прпшла јпш деведесетих гпдина
ПРПДУЖЕОЕ живптнпг века нпси са спбпм и вище гпдина на раднпм месту, и тп је један пд пснпвних
разлпга кпјим се впде закпнпписци какп кпд нас такп и у Еврппи. И дпк је пре самп некпликп гпдина,
ташније 2010. у Србији пшекиванп трајаое живпта за даме билп у прпсеку 75,5, а јашег ппла 70 лета,
данас се пшекује да жене "дпгурају" дп 78, а мущкарци дп 73. Тп са спбпм нпси и ппмераое старпснпг
услпва за пензију у наредним гпдинама са садащоих 65 на 70 гпдина.
Пвп неписанп правилп важи и у земљама Еврппске уније. Пшекиванп трајаое раднпг века данас је у
прпсеку изнпси 35,4 гпдине или гптпвп две гпдине вище негп пре самп једну деценију. Људи у ЕУ кпји
данас улазе у свет рада мпгу да пшекују да ће бити активни гптпвп две гпдине дуже. Већ сада, у
Шведскпј услпв за пдлазак у старпсну пензију је 67 гпдина, Италији 66, у већини земаља је 65 гпдина.
Према ппследоим ппдацима статистишара, у нащпј земљи прпсешна старпст припадница лепщег ппла се
у пднпсу на перипд пре једнпг века ппвећала за 15 лета, пднпснп за 13 кпд мущкараца. Прпблем је щтп
се у Србији ппследоих гпдина дещавају прпмене кпје су се јпщ деведесетих гпдина прпщлпг века
десиле у другим еврппским земљама кпје су ппвећале старпсну границу за пензипнисаое. Ппщтп
пензипни системи нису пдрживи, пваквп усаглащаваое је неминпвнпст.
Катарина Станић из Центра за либералнп демпкратске студије пбјащоава да нащ пензипни систем већ
прати ЕУ трендпве:
- Имајући у виду да се старпсна граница за жене ппмера ка 65, да за мущкарце изнпси 65 гпдина јпщ пд
2005. гпдине, а да је пшекиванп трајаое живпта у Србији краће негп у ЕУ, пшекиван брпј гпдина у пензији
у Србији није дужи негп у ЕУ.
Изменама и дппунама Закпна п пензијскп-инвалидскпм псигураоу из 2014. гпдине и Србија се
приближила прпписима у највећем брпју еврппских земаља, укљушујући и државе у пкружеоу.
Старпсне границе за пба ппла у скпрп свим земљама Еврппе су уједнашене или су у прпцесу
изједнашаваоа. У 14 држава даме већ раде дп 65 лета или ће на тпм нивпу бити пп заврщетку прпцеса
ппдизаоа. У јпщ 14 земаља старпсна граница ће бити између 66 и 68 гпдина живпта.
ШВЕЂАНИ НА ППСЛУ - 41,2 ГПДИНЕВРХ лествице према пшекиванпм трајаоу живпта држе Шведска и
Италија. Пшекивани радни век Швеђана и пре десет гпдина бип је натпрпсешних 38,9 гпдина, а у
међувремену је ппвећан на шак 41,2 гпдине. При врху је јпщ некпликп најбпгатијих шланица ЕУ, пд
Хпландије и Данске дп Велике Британије и Немашке. Трајаое раднпг века се извпди из демпграфских и
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ппдатака везаних уз тржищте рада, а оиме се "мери" брпј гпдина кпликп ће пспбе пд дпби 15 гпдина у
живпту бити активне на тржищту рада, билп кап заппслене или незаппслене.
Надежда Сатарић из удружеоа "Амити", каже, за "Нпвпсти", да ппкущава да има разумеваоа за
екпнпмисте, јер пни превасхпднп размищљају п фпнду из кпг треба исплаћивати пензије.
- Ипак, дубпкпг сам увереоа да није реалнп у нащим услпвима ппвећавати старпсни услпв за пдлазак у
пензију прекп 65 гпдина, нити за жене, нити за мущкарце. Пвп из разлпга щтп је пшекиванп трајаое
живпта у Србији пкп 74,49 гпдина и пнп је краће пд свих земаља и бивще Југпславије, а и из Еврппске
уније, изузев Румуније - пбјащоава пна. - Прпсешан живптни век у Србији је 74,56 гпдина и пн је такпђе
најнижи, изузев у Црнпј Гпри.
Будући пензипнери неће бити у прилици да примају пензије 30, 40, па шак у неким слушајевима и 50
гпдина, какп је сада, јер вище нема даваоа инвалидских пензија без реалнпг пснпва и пензипнисаоа
"пп декрету", каквп је билп пре распада Југпславије.
- Пп мени је смисленп да људима кпји желе да раде и ппсле испуоеоа рпка за пензију треба тп и
пмпгућити, али не треба на силу инсистирати и пдлагати пдлазак у пензију, шекајући неке гпдине, а да су
старији радници на тржищту рада, где немају ни примаоа, нити прилику да наставе да раде, јер
ппслпдавци гптпвп избегавају пријем старијих пд 50 гпдина, а да и не гпвпримп п старијима пд 60
гпдина - наглащава Сатарић.
Пна сматра да ће, укпликп се тп дпгпди, таква ситуација негативнп утицати на квалитет живпта будућих
пензипнера, ппсебнп пних кпји раде тещке физишке ппслпве, и тп не пп псам, већ шестп и 10-12 сати
дневнп, или пак жена, кпје увек, ппред ппсла, мпрају да раде јпщ једнп раднп време кпд куће.
КАЗНЕНИ ППЕНИ
КАЗНЕНИ ппени уз пензипнисаое такпђе су присутни у мнпгпбрпјним пензијским системима, кап щтп су
Италија, Немашка, Аустрија, Литванија, Естпнија, Ппртугалија, Слпвашка, Швајцарска, Чещка и Шпанија, а
увеле су га и државе бивще СФРЈ - Слпвенија, Хрватска и Црна Гпра.
Прпценти умаоеоа варирају пд 0,34 дп 0,4 пдстп у неким државама на месешнпм нивпу, дп шак 0,5
кпликп изнпсе у Ппртугалији и Слпвашкпј. У неким пензипним системима се пбрашунавају на гпдищоем
нивпу, па су у Естпнији и Литванији 4,8 пдстп гпдищое.

Нуде МСК за 38,5 милипна евра
Аутпр: С. БУЛАТПВИЋ
Министарствп привреде Републике Србије расписалп јавни ппзив за прпдају кикиндске фабрике. Рпк
за пријаву истиче 9. фебруара 2018. гпдине. Синдикати траже да не буде птпуштаоа
КИКИНДСКИ Метанплскп-сирћетни кпмбинат пд утпрка је на прпдају. Јавни ппзив за пријаву ушещћа у
прикупљаоу ппнуда са јавним надметаоем у утпрак је расписалп Министарствп привреде. Ппшетна
цена је 38,5 милипна евра, щтп је прпцеоена вреднпст пве фабрике. Заинтереспвани ппнуду мпгу да
дпставе најкасније дп 9. фебруара.
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Тпкпм пве гпдине надлежни су анкетирали има ли впљних да купе неку пд фирми петрпхемијскпг
кпмплекса. За МСК стигле су три "најаве" п евентуалнпј спремнпсти да се уђе у власнищтвп.
Ппстављени су и услпви за пне кпји би да уђу у трку за кикиндску фабрику. Пптребнп је да је кпмпанија
регистрпвана за пбављаое делатнпсти прпизвпдое псталих пснпвних прганских хемикалија, да је
сампсталнп или на кпнсплидпванпм нивпу пстварила ппслпвни прихпд пд најмаое 150 милипна евра у
ппследопј ппслпвнпј гпдини. Испуоенпст квалификаципних услпва ушесник мпже дпказивати и прекп
шлана друщтва кпји ппседује вище пд пплпвине капитала.
- Знамп да је билп занитереспваних, пни кпји су дпставили писма п заинтереспванпсти - каже Дущкп
Црвенкпвић, председник синдиката "Независнпст" у МСК. - Видећемп дп краја јавнпг ппзива кп ће се
пријавити. На ппследоем састанку са представницима Министарства привреде разгпварали смп да
треба инсистирати и пбезбедити да будући влансик у наредне две гпдине задржи прпизвпдоу и не
птпущта раднике. Прпщли смп већ крпз стешај и ми верујемп да смп дпщли на пптималан брпј радника,
пкп 535. Затп сматрамп да је важнп да се пбезбеде те две гпдине у кпјима никп не би губип ппсап.
Већински власник МСК тренутнп је "Србијагас" кпји распплаже са 88 пдстп капитала. Србија ппседује
11,7 пдстп, Фпнд за развпј 0,012 пдстп, а Акципнарски фпнд 0,001 пдстп пве фирме. Пстали акципнари
држе 0,076 пдстп акција.
УТВРЂУЈУ МПДЕЛ
ЗА "Азптару" и "Петрпхемију" јпщ се утврђују мпдели приватизације, рекап је у утпрак државни секретар
у Министарству привреде Драган Стеванпвић.
- За "Азптару" и "Петрпхемију" ппстпји ппсебна радна група кпја тренутнп утврђује мпдел приватизације
- рекап је Стеванпвић. - Када гпвпримп п ПКБ-у, ту се пшекује нпва прпцена. Такпђе се пшекује дпнпщеое
пдлуке п најбпљем мпделу приватизације. Битнп нам је да се дпнесу дпбре пдлуке за пве велике
кпмпаније кпје генерищу и велику дпбит, али и велике прпблеме.

Синдикална препуцаваоа у „Фијату”
Све вище меначера напущта фабрику збпг малих плата, тврди председник „Независнпсти” Зпран
Станић, дпк Зпран Маркпвић из Сампсталнпг синдиката најављује нпву ппвищицу у јануару
Аутпр: Бране Карталпвић
Крагујевац – Има щтрајка, нема щтрајка... Такп су ппшеткпм пве недеље гласили нпвински извещтаји п
дещаваоима у фабрици аутпмпбила. Наиме, синдикат „Независнпст” првп је најавип да ће у ппнедељак
прганизпвати једнпсатни щтрајк уппзпреоа, а пптпм је медијима прпследип инфпрмацију п пдлуци
свпје управе да се прптест птказује. Рукпвпдствп кпмпаније „Фијат-Крајслер аутпмпбили Србија” (ФКАС)
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није пдгпвприлп на дппис пвпг синдиката, а без дпгпвпра са ппслпвпдствпм свакп пдсуствп радника са
ппсла билп би третиранп кап незакпнитп и, наравнп, примили би маоу плату.
Штрајк је планиран, кажу у „Независнпсти”, затп щтп дпгпвпренп ппсле летпщое трпнедељне пбуставе
рада – није у пптпунпсти испуоенп. Пвај „неразумљив пптез” кплега, шелници већег Сампсталнпг
синдиката нису желели ппсебнп да кпментарищу, навпдећи да се прпблеми у фабрици ппстепенп
рещавају.
– Ми јпщ нисмп видели сппразум кпји је у име радника, са Владпм Србије и ппслпвпдствпм кпмпаније,
пптписап Сампстални синдикат. Плате су нещтп ппвећане, али тп је и даље недпвпљнп за нпрмалан
живпт. Примаоа „Фијатпвих” радника у Италији су и дп шетири пута већа негп пвде у Крагујевцу. Збпг
малих плата, све вище меначера напущта фабрику. И мпј ппслпвпђа је тп ушинип.
Јпш нема плана за 2018. гпдину
Иакп се у мнпгп чему не слажу, пба синдиката у „Фијату” сматрају да је крајое време да кпмпанија
пбелпдани план прпизвпдое за наредну гпдину. Тп се јпш није десилп, иакп је 2018. на прагу. Ове
гпдине, баш кап и 2016, у Крагујевцу је направљенп пкп 85.000 аутпмпбила, штп је пкп 35.000 маое
негп 2013. када је ппчеп извпз „великпг фиће”. Те гпдине је пстварен извпз у вреднпсти пд 1,53
милијарде евра, а прпшле 990,7 милипна.
Малп је урађенп и на репрганизацији прпизвпдое, па су радници, кпји су пстали у фабрици ппсле
гащеоа једне смене срединпм 2016, и даље затрпани ппслпм – навпди шелник „Независнпсти” Зпран
Станић, наглащавајући да синдикат кпји впди у фабрици не пдустаје пд намере да прганизује щтрајк
шим се заврщи зимски кплективни пдмпр кпји ће трајати дп Бпжића.
Радницима „Фијата” је пве јесени нетп плата ппвећана пкп 900 динара, у брутп изнпсу са 38.500 на
39.713 динара. У јануару 2018. требалп би да буде пптписан и анекс угпвпра кпји би заппсленима у
крагујевашкпј фабрици аутпмпбила гарантпвап брутп пснпвицу пд 42.250 динара. Тп је 7.750 динара
маое негп щтп су тражили тпкпм летпщоег прптеста. Ппдсећаоа ради, заппслени у „Фијату” су
захтевали да им брутп плата буде ппвећана на 50.000 динара, щтп рукпвпдствп кпмпаније није
прихватилп.
Кад је реш п исплати гпдищоих бпнуса за пстварену ефикаснпст, председник Сампсталнпг синдиката у
фабрици Зпран Маркпвић каже да ће се п тпме тек прегпварати.
– Размищљамп щта је бпље, да ли да заппслени дпбију једнпкратну нпвшану накнаду или да идемп на
дпдатнп ппвећаое плата. Мпжда је тп дугпрпшније рещеое. Кад је реш п примедбама кпје стижу из
„Независнпсти” у вези са радпм кпмисије за технишка мереоа, кпја је задужена за репрганизацију
прпизвпдое и растерећеое радника, треба рећи да је самп целина у кпјпј ради кплега Станић дпбила
щест впзаша. Прпблеми у фабрици се ппстепенп рещавају, затп не разумем пптез „Независнпсти” кпји је
ппслпвпдствп кпмпаније, навпднп, хтеп да ппдсети щта је дпгпвпренп са премијеркпм Анпм Брнабић –
каже Маркпвић.
Псим репрганизације ппсла и већих плата, радници су тпкпм пбуставе рада у јуну и јулу пве гпдине
тражили и да им се исплаћује накнада за дплазак на ппсап нпћу, ппсле 22 сата, када у Крагујевцу нема
градскпг превпза. Лпкална сампуправа је гарант пвпг дела сппразума кпји се тише малпг брпја радника
пд укупнп 2.500 заппслених у кпмпанији ФКАС. Све оих заједнп, ипак, највище муши једнп питаое: да ли
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ће „Фијат” пстати у Крагујевцу и пп истеку угпвпра из 2008. кпји је прпшен на десет гпдина, пднпснп,
хпће ли ускпрп бити ппкренута прпизвпдоа нпвпг мпдела кпји би требалп да замени времещни „500-Л”
шија је серијска прпизвпдоа ппшела јпщ пре пет гпдина.

Радници Фијата у Крагујевцу на зимскпм пдмпру дп 10. јануара
Аутпр текста: Бета
Прпизвпдоа у фабрици Фијат Крајслер аутпмпбили (ФЦА) у Крагујевцу прекинута је збпг пдласка
радника на зимски пдмпр, реченп је агенцији Бета у фабричкпм синдикату.
Ппследои радни дан за раднике у прпизвпдои у пвпј гпдини бип је 11. децембар, а пуна прпизвпдоа у
две смене биће ппнпвп ппкренута 10. јануара 2018. гпдине.
"Пве гпдине смп раније птищли на зимски пдмпр, кпји је претхпдних гпдина ппшиоап 19. децембра.
Према нащим сазнаоима, разлпг је усклађиваое с планпм прпизвпдое и пптребама тржищта", рекап је
председник Сампсталнпг синдиката у ФЦА Зпран Маркпвић.
Пн је казап да је пред пдлазак на зимски пдмпр 11. децембра, синдикат пптписап с ппслпдавцем нпви
Кплективни угпвпр кпји ће важити три гпдине.
"Прегпварали смп с ппслпдавцем месец и пп дана п Кплективнпм угпвпру, кпји је један пд најбпљих у
приватним фирмама", рекап је Маркпвић.
Према оегпвим решима, пд ппслпдавца се пшекује да представи план прпизвпдое за 2018. гпдину.
"Традиципналнп, ппсле ппвратка са зимскпг пдмпра, пшекујемп пбраћаое директпра кпмпаније у вези с
планпвима прпизвпдое у крагујевашкпј фабрици за 2018. гпдину. Верујемп да ће јавнпсти такве
инфпрмације бити предпшене и раније", рекап је Маркпвић.
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РАДИМП ДВА ППСЛА, НАЈВИШЕ ТРПШИМП НА ХРАНУ
Евп кпликп нпвца треба четвпрпчланпј ппрпдици у Србији ЗА ПРИСТПЈАН ЖИВПТ
Аутпрка: Ивана Анђелкпвић
Прпсешна плата у Србији изнпси пкп 47.000 динара, али великпм брпју људи пва статистика не знаши
мнпгп, јер примаоа и цене варирају пд града дп града.
Пд једне прпсешне плате, накпн трпщка за најпснпвније намирнице, щтп је између 30.000 и 40.000
динара, ппрпдици не пстане шак ни за рашуне, а кампли за нещтп вище пд тпга. Истраживаое "Блица"
ппказалп је да грађани Србије највище трпще на храну, а већина купује самп неппхпдне намирнице:
хлеб, млекп, месп, ппврће, впће и слаткище.
Према статистичким ппдацима, на крајоем северу Србије прпсечна плата изнпси нештп више
пд 51.000 динара, у бепградскпм регипну је пкп 58.000, Впјвпдини 45.000, у Шумадији и западнпј
Србији пкп 39.000, а у јужнпј и истпчнпј пкп 41.000 динара
А ту су и аутпмпбил, дешји тренинзи, щкплски излети и екскурзије, летпваое... Бипскпп и ппзприщте пп
једнпм пдласку за шетвпрпшлану ппрпдицу кпщтају пд 1.200 дп 2.000 динара, па мнпги тп културнп
задпвпљствп мпгу да приущте тек једнпм у два, три месеца. Да не гпвпримп п цигаретама, на кпје пп
једнпм прпсешнпм пущашу пде пкп 6.000 динара месешнп. Ппрпдица Љубисављевић из Нища каже за
"Блиц" да оихпва пптрпщашка кпрпа изнпси пкп 30.000 динара и да нпвац пд две плате углавнпм иде на
храну.
- Син има 17, а ћерка 14 гпдина, сада им је све пптребнп, а ми, наравнп, не мпжемп деци да кажемп
"шекамп снижеое па ћемп купити". Кад је нещтп пптребнп, купи се пдмах. На храну трпщимп највище,
пкп 30.000 динара. Велики трпщак су нам екскурзије, кпје кпщтају пкп 36.000 динара, али су срећпм на
рате. Ми путујемп једнпм гпдищое на летпваое, а трудимп се да деца щтп вище путују прекп клубпва,
да иду на излете... С једнпм платпм не бисмп мпгли никакп. Дпк су деца маоа и трпщкпви су маои, а с
оима расту и трпщкпви - приша Биљана Љубисављевић.
И ппрпдица Маркпвић највище трпщи на храну, с тим щтп оихпва кпрпа изнпси пкп 40.000 динара.
- Супруг и ја радимп пп два ппсла какп бисмп живели пристпјнп. Деца су нам мала, ћерка има щест
гпдина, а син шетири и пп, оима је пптребна здрава и квалитетна храна. Највище трпщимп на храну, на
млекп, јпгурт, месп, пахуљице... Вртић такпђе кпщта, излети су пп 2.000 динара, тренинзи 1.500. Аутп
пптрпщи пкп 15.000 динара, пущаши јесмп, али умерени, ја месешнп пптрпщим пкп 1.000 динара, а
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супруг дп 3.000. Идемп на летпваое, пдемп и на излете јер тп је јефтније, а щтп се тише зимпваоа, ищли
смп прпщле гпдине, али смп га дпбили гратис. Да бисмп живели кпмптније пптребнп нам је минимум
1.000 евра - рекла нам је Ивана Маркпвић из Нища.
У ппрпдица Кпцић кажу да су шарпбоаци, јер с једнпм платпм успевају да прегурају месец.
- Наща пптрпщашка кпрпа је између 30.000 и 40.000 динара. Ради самп супруг, приватник је. Крпз щалу
кажемп да смп шарпбоаци јер с једнпм платпм некакп успемп да заврщимп све пбавезе. Највище
трпщимп на храну, а ту су и дешји тренинзи и излети, рашуни су нам 13.000 динара, дпк за аутп ни сами
не знамп кпликп пптрпщи. Нама би за један кпмптан и пристпјан живпт требалп пкп 70.000 динара пбјащоава Анкица.

Изненадићете се када видите кпликп Срби имају гпдишоег пдмпра у пднпсу на пстале
Еврппљане
Аутпрка: Данијела Нищавић
Склпни смп да верујемп да нисмп радан нарпд, јер су "кафићи у раднп време увек пуни", али
изненадићете се кад сазнате да су Срби први врху листе нација кпје тпкпм гпдина имају најмаое
нерадних дана. Са 20 радних дана плаћенпг пдмпра, кпликп нам гарантује закпн, налазимп се у групи са
земљама пкружеоа кап щтп су Македпнија, БиХ, Хрватска, Слпвенија, Мађарска, Румунија, Бугарска и
Гршка.
Изузетак је јединп Црна Гпра где заппслени имају дан вище. Ситуација се ппгпрщава за наще раднике,
када пдмпру дпдамп и празнишне дане, јер их имамп маое и пд ппменутих земаља - Србија их има 1013 (у зависнпсти пд верских празника), Хрватска 14, а Македпнија 16.
У Еврппи, пп укупнпм брпју дана плаћенпг гпдищоег пдмпра предоаше Велика Британија и Естпнија - 28
дана. Следе са пп 25 дана - Аустрија, Данска, Финска, Француска, Луксембург, Нпрвещка и Шведска. У
Шпанији за три дана маое -22.
Без гаранције за плаћени пдмпр у САД...
Правп на пдмпре и пдсуства спада у једнп пд пснпвних права радника, а једина напредна екпнпмија
кпја не гарантује билп кпји вид плаћенпг пдсуства је САД. Тп је слушај и са Марщалским пстрвима,
Кирибатима, Палау и у Либеријпм.
С друге стране, држављани Кувајта имају највище плаћенпг гпдищоег пдмпра -30 дана, а уз тп, и правп
на плаћенп пдсуствп за 13 државних празника.
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У Естпнији, уз 28 дана гпдищоег, радници имају правп и на 11 дана пдсуства за државне празнике, щтп
је укупнп 39 дана плаћенпг пдсуства у гпдини. У Данскпј не ппстпји закпнскп правп на исплату на
државне празнике, дпк у Нпрвещкпј субпте се брпје у радне дане, а радници имају закпнскп правп на
два плаћена државна празника.
Пд 16 дп псам слпбпдних дана за државне празнике
Међу државама кпје имају знашајни брпј плаћених слпбпдних дана за државне празнике су Швајцарска
пд 9-16, Слпвашка 15, Шпанија и Ппртугал са пп 12-14 дана, Шведска 14, Албанија и Турска са пп 14 дана,
Немашка 9-13, кап и Русија и Украјина пп 13 дана.
Најмаое државних празника је у Хпландији псам дана, кап и Ирскпј и Белпрусији - девет.

ПРПТЕСТНЕ ШЕТОЕ РАДНИКА ППШТЕ: Сампстални синдикат најавип наставак
свакпдневних прптеста пд 21. децембра
Извпр: Курир.рс/ФпНет
БЕПГРАД - Сампстални синдикат ппщтанских радника саппщтип је данас да ппслпвпдствп ускраћује
раднишка права, правп на синдикалнп прганизпваое и делпваое и најавип да ће пд 21. децембра
свакпдневнп прганизпвати прптестне щетое пд Ппщте дп Владе захтевајући враћаое на ппсап 37
суспендпваних радника.
Сампстални синдикат ппщтанских радника у саппщтроу навпди да је инфпрмацију п стаоу људских и
раднишких права у ЈП „Ппщта Србије“. Председнику Србије, председници Владе, Министру рада,
Министру за телекпмуникације, Защтитнику грађана, Ппвереници за защтиту равнпправнпсти.
Дппис је ппслат и Канцеларији Међунарпдне прганизације рада, Канцеларији за људска и маоинска
права, свим Ппсланишким групама у Нарпднпј скупщтини РС, Савезу сампсталних синдиката Србије,
Уједиоеним гранским синдикатима „Независнпст“ и Делегацији Евпрпске уније у Србпји, истише
синдикат.
Сампстални синдикат ппщтанских радника исти дппис је упутип Амбасадама Кине, Русије, Канаде,
Француске, Финске, Аустрије, Белгије, Данске, Швајцарске, Велике Британије, Аустралије, Шведске,
Нпрвещке, Италије, Хпландије, Гршке, САД и Немашке.
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Дпписм смп ппсали и нащим пријатељима из Међунарпднпг кпмитета за раднишку интернаципналу
(ЦWИ), Пплицијскпм синдикату Србије, Впјнпм синдикату Србије, Независнпм синдикату прпсветних
радника Впјвпдине, Удружеоу синдиката пензипнисаних впјних лица Србије и медијима, истише
Сампстални синдикат ппщтанских радника.

ЈКП дужна да 2018. исплате сплидарну ппмпћ пд 41.800 заппсленима
Аутпр: Бранкп Вукащинпвић
Јавнп-кпмунална предузећа у Србији, па и у Крагујевцу, су дужна да за 2018. планирају и исплате
сплидарну ппмпћ у изнпсу пд 41.800 динара заппсленима, кап и да укпликп имају пбезбеђена
финансијска средства тп ушине и за пву гпдину, саппщтенп је из Синдиката заппслених у кпмуналнпстамбенпј делатнпсти Србије.
“Респрна министарства су дала сагласнпст и уважила захтев Синдиката заппслених у кпмуналнпстамбенпј делатнпсти Србије да је ппслпдавац дужан да планира и исплати сплидарну ппмпћ, акп за
тп има пбезбеђена финансијска средства. Пптврђена је сагласнпст Министарства привреде и
псталих надлежних министарстава да висина сплидарне ппмпћ за 2018. гпдину изнпси 41.800
динара”, навпди се у саппщтеоу Синдиката заппслених у кпмуналнп-стамбенпј делатнпсти Србије.
Синдикат заппслених у кпмуналнп-стамбенпј делатнпсти Србије захтева да Министарствп привреде у
најкраћем рпку сашини и упути циркуларнп писмп председницима јединица лпкалне сампуправе, са
“пбавезујућпм” преппрукпм да се исплати сплидарна ппмпћ у 2018. гпдини, кап и пбавеза да се тп
ушини и за 2017. гпдину у пним јединицама лпкалне сампуправе у кпјима тп дп сада није изврщенп.
Синдикалци пшекују да у најкраћем рпку предлпг Анекса ИИ ПКУ, кпјим је, између псталпг, предвиђенп
планираое и исплата сплидарне ппмпћи, буде на Влади, какп би се исппщтпвала динамика активнпсти,
угпвпрена са Министарствпм привреде.
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Фијат и даље највећи извпзник у Србији, Железара друга
Вреднпст извпза 15 највећих извпзника у Србији за 11 месеци пве гпдине изнпсила је 3,8 милијарди
евра.
Пище: Данас Пнлине
Највећи извпзник је и даље кпмпанија Фијат Крајслер аутпмпбили (ФЦА) Србија, шији је фабрика у
Крагујевцу извезла прпизвпде у вредпсти пд 870,2 милипна евра, навпди се у саппщтеоу Министарства
финансија.
Какп је решенп, на листи впдећих извпзника на другпм месту је ХБИС група Србија ајрпн енд стил (нпви
назив Железаре Смедеревп), шији је укупан извпз на крају нпвембра бип у вреднпсти пд 488,6 милипна
евра.
Тигар тајерс из Пирпта је на трећпј ппзицији са извпзпм пд 349,4 милипна евра.
Следе Нафтна индустрија Србије са 313,4 милипна евра извпза, Тетра пак из Бепграда са 200,4 милипна
евра, Рпберт Бпщ из Бепграда са 183,1 милипн евра, Петрпхемија из Паншева са 176,2 милипна евра,
Лепни из Прпкупља са 166 милипна евра, Хемпфарм из Врщца са 164,1 милипн евра и РТБ Бпр 160,7
милипна евра.
На тпм списку су Грундфпс из Индјије са извпзпм пд 152,7 милипна евра, Јура кпрппрација из Раше са
149,8 милипна евра, Гпреое са 146,4 милипна евра, Виктприја група са извпзпм пд 141,3 милипна евра
и Југпиппрт СДПР са 136,7 милипна евра.

11

