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Влада преломила: Минималац већи за 3.000 
Ј. Ж. СКЕНДЕРИЈА  
 

Влада Србије пресекла - минимална зарада од наредне године биће виша за 12 динара по сату. 
Синдикати тражили најмање 10 одсто повећања досадашњег износа од 143 динара. Износ 
гарантоване плате 27.072 динара 
ОД Нове године минималац у Србији износиће 155 динара по сату, или 27.072, што је за око 
3.000 динара више него сада. Пошто социјални партнери нису успели да се договоре, Влада је 
данас пресекла и предложила износ који је за 8,6 одсто виши од досадашњег. 
Са овим предлогом сагласни су послодавци, док синдикати остају при ранијем ставу и траже 
повећање од минимум 10 одсто. Минимална цена рада по сату сада је 143 динара, а зараду од 
24.882 динара прима око 330.000 радника у Србији. 
Чланови Социјално-економског савета се надају да ће повећање најниже зараде у наредне три 
до четири године бити више и да би требало да се изједначи са трошковима минималне 
потрошачке корпе који су сада 36.000 динара. 
За Синишу Малог, министра финансија, повећање минималне зараде је део ширег пакета мера 
које би требало да доведу до бољег привредног амбијента, задовољнијег радника и бољег 
животног стандарда. 
- Сада смо на стабилном путу опоравка наше економије и минималну цену видимо као део 
мозаика који се зове привредни амбијент, који треба да допринесе да још више растемо, да 
будемо бољи и да плате буду још више - рекао је Мали. - Влада се руководила реалним 
основама, те је чак компромисно изашла ван оквира које одређују макроекономски показатељи 
раста наше економије. 
 
Од осталих мера које Влада припрема министар је издвојио још повећање пензија, укидање 
парафискалних намета и повећање зарада у јавном сектору. Велики успех у протеклим 
преговорима око минималца за Малог је то што су се преговарачи међусобно борили 
аргументацијом, као и да су се уважавали међусобни предлози. 
- Циљ нам је да конкурентност економије постане већа, да се инвеститори одлучују за улагања у 
Србији, да запосле наше људе и нашу децу - истакао је он. - Разговарамо о Закону о накнадама 
како бисмо дали предвидивост инвеститорима, а желимо да умањимо и оптерећења на зараде. 
Стопа раста је 4,9 одсто у шест месеци по чему смо у топ три земље Европе, док је 
незапосленост са 25,9 одсто сада пала на 11,9 одсто. 
Љубиша Орбовић, председник Самосталног синдиката Србије, сматра да постоји минимална 
разлика у предлозима социјалних партнера. 
- Прави ефекат који је постигнут у разговорима чланова СЕС-а је да минимална цена рада 
достигне потрошачку корпу - истакао је он. - У последње три године минималац је повећан 28 
одсто, а просечне плате у том периоду су увећане 10 одсто. Цена рада по сату сада је 1,3 евра, 
номинално повећање можда није велико али су постигнути одређени помаци о даљем расту 
минималца и пропратном пакету. 
 
Према мишљењу Зорана Стојиљковића, председника Уједињених гранских синдиката 
"Независност", важно је договорено, а то је да се, поред укидања закона о привременом 
умањењу пензија укине и закон којим је ограничен раст зарада запослених у комуналним 
делатностима. 
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- Од октобра следе разговори о озбиљнијем расту зарада у јавном сектору од 6 до 12 одсто и да 
ће бити донет систем платних разреда који ће бити стимулативан - нагласио је Стојиљковић. - 
Ако се испуни такав договор, то значи да смо почели да водимо ефективан социјални дијалог. 
ПЕНЗИЈЕ УСКЛАЂУЈУ У НЕМАЊИНОЈ 
ПЕНЗИЈЕ се у Србији више неће усклађивати два пута годишње, према расту инфлације, већ 
ће то убудуће радити Влада, у складу са стањем у буџету, па та примања могу бити и већа, рекао 
је данас Зоран Ђорђевић, министар за рад. 
- Пензије нису достигле тај ниво да могу да се усклађују са растом инфлације и пензионери 
заслужују веће принадлежности - рекао је Ђорђевић. - Као што ове године имамо повећање, 
желимо да и следеће године оне буду веће него што је раст инфлације. 
Према његовим речима, када Србија буде имала стабилан пензиони систем, тада ће пензије 
моћи да прате само раст инфлације. 
 

Усклађивање пензија у складу са стањем у буџету 
Танјуг  
 

Министар за рад Зоран Ђорђевић најавио да се примања за најстарије грађане у Србији више 
неће усклађивати два пута годишње, према расту инфлације 
БЕОГРАД - Пензије се у Србији више неће усклађивати два пута годишње, према расту 
инфлације, већ ће то убудуће радити Влада, у складу са стањем у буџету, па та примања могу 
бити и већа, изјавио је министар за рад Зоран Ђорђевић. 
"Била је велика дилема да ли да оставимо у закону да усклађивање буде два пута годишње, у 
складу са инфлацијом и трошковима живота. Определили смо се да то препустимо Влади", 
рекао је Ђорђевић новинарима после седнице Социјално-економског савета (СЕС). 
Он је појаснио да пензије у Србији нису достигле тај ниво да могу да се усклађују са растом 
инфлације и да пензионери заслужују веће приндлежности. 
"Као што ове године имамо повећање пензија, желимо да и следеће године оне буду веће него 
што је раст инфлације", рекао је министар Ђорђевић. 
ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Пензије веће од 1. јануара? 
Према његовим речима, када Србија буде имала стабилан пензиони систем, тада ће пензије 
моћи да прате само раст инфлације. 
"Да раст пензија прати само раст инфласције, то сада не би било одговорно са наше стране. 
Желимо да сада повећање буде веће од саме инфлације и да побољшамо материјлни положај 
најстаријих суграђана", закључио је Ђорђевић. 
 

 
 

ЦРНА СЕРИЈА НА ГРАЂЕВИНАМА Последњи погинули радник је 
ДЕВЕТ ГОДИНА радила на црно, а страдао је на градилишту 
РЕНОМИРАНЕ ФИРМЕ 
 Бојана Богосав 
 
Након што је и трећи грађевински радник погинуо на раду у року од само девет дана на 
градилиштима у Београду и Сурдулици, намеће се логичан закључак: то што извођачи - мимо 
закона и прописа - не обезбеђују градилишта и не обучавају раднике, њихови запослени 
пречесто плаћају главом. 

http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/drustvo/aktuelno.290.html:742795-Penzije-vece-od-1-januara
http://www.blic.rs/autori/bojana-bogosav
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То показује и смрт Томислава Стојиљковића (42), мушкарца који је преминуо у суботу ујутру 
након што је у петак приликом пада са грађевине у Улици Милутина Миланковића на Новом 
Београду задобио тешке повреде. 
- Стојиљковић је радио на унутрашњем машинском малтерисању, а након пада са 
грађевине, чак ни надљудски напори лекара да му помогну нису уродили плодом. 
Нажалост, преминуо је дан касније - каже извор "Блица". 
Према речима нашег извора, несрећни мушкарац највероватније је страдао након што је пао са 
скеле, а о његовој смрти је обавештена инспекција рада, која је данас посетила градилиште и 
проверити да ли су инвеститор и извођач радова поступали по закону и испунили све законске 
обавезе приликом обезбеђивања градилишта и заштите својих мајстора на раду, али и да ли је 
Стојиљковић током ангажовања био пријављен или је радио на црно. Незваничне 
информације кажу да је у питању ово друго. 
Да би грађевински радник заиста био способан да ради на градилишту, поред основне обуке за 
звање за које је специјализован, мора да зна да се држи прописа заштите на раду, каже за 
"Блиц" Горан Родић из Грађевинске коморе Србије. 
- Не може он да ради на висини ако није ишао на лекарски преглед. Не може да ради на крову 
ни на фасади а да нема појас да се веже. Скела на којој ради мора да има ограду. Све су то 
ствари које су прописане и где закон каже где и шта треба - каже наш саговорник. 
Према његовим речима, чак и кад инспекције констатују да је дошло до кршења закона и када 
се поднесу пријаве за те пропусте, њихово процесуирање или траје годинама или до њега 
уопште не дође. 
- У моје време ретко када су гинули радници на градилишту, а то се ретко дешава и у 
иностранству, па и када су у Србији ангажоване велике стране грађевинске фирме. Страни 
закони прописују да они који крше закон о заштити на раду морају бити озбиљно кажњени, 
одштете су милионске. Довољно је само да у Београду видите неко од градилишта страних 
фирми - нема трулих дасака на скели, покривена је платном, темељна јама је обезбеђена. Ту 
неће доћи до несреће - каже Родић. 
Томислав Стојиљковић трећи је мајстор који је погинуо на свом радном месту за 
десетак дана. Само четири дана пре његове смрти, у селу Биновице настрадао је 
Зоран Антанасијевић (41) из Сурдулице, и то највероватније од струјног удара, док 
је радио на увођењу инсталација кабловске телевизије у једној од кућа у селу 
Биновце у тој општини. Последњег дана августа, на градилишту у Београду, на 
месту некадашње амбасаде САД, погунуо је Небојша Туровић (58), након што се на 
њега обрушио зид зграде. 
Несрећни мушкарац је чак девет година радио на црно, а ово кривично дело испливало је тек 
након његове погибије. Тужилаштво води истрагу. 
"Зоп инжењеринг" гради широм Србије 
На градилишту на Новом Београду, где је настрадао Томислав Стојиљковић, ангажована је 
фирма "Зоп инжењеринг", која је радила на изградњи објеката широм Србије. Судећи по 
референцама на њиховом сајту, они су учествовали у изградњи Ерпорт ситија, Авив парка, 
Дунавских тераса, али и многих других грађевина широм земље. 
 

СУТРА ЧАСОВИ 30 МИНУТА? Синдикати најављују штрајк у школама 
где имају своје чланове 
 Танјуг 
 
У школама у Србији, где четири репрезентативна синдиката имају своје чланове, сутра ће 
часови бити скраћени на 30 минута због штрајка просветара који су незадовољни предлогом 
платних разреда. 

https://www.blic.rs/autori/tanjug


6 

 

Просветари траже да сви запослени у школама са седмим степеном стручне смене буду 
пребачени из осме у девету платну групу у којој су лекари опште праксе. 
Једнодневни штрајк организују заједно Унија синдиката просветних радника 
Србије, Синдикат радника у просвети и УГСПР "Независност", Синдикат 
образовања Србије. 
Синдикати су раније најавили да ће, уколико се њихов захтев не испуни, у септембру 
организовати серију штрајкова 
 

 
 

Најсиромашнијима додатних пет одсто повећања пензија 
Аутор: Ј. Петровић-Стојановић 

 
 
Ово усклађивање принадлежности неће бити линеарно, а добиће га сви који 
примају месечно до 32.000 динара 

 
Примања пензионера од новембра ове године биће у просеку већа 8,4 до 13,3 одсто у односу на 
износ пре смањења од октобра 2014. године када су све принадлежности веће од 25.000 
умањена 22 односно 25 одсто. Додатних пет одсто повећања имаће сви они пензионери с 
примањима до 32.000 динара, с тим што тих пет одсто неће бити линеарно. Како се пензија 

http://www.politika.rs/
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приближава овом износу увећање ће бити све мање, да се не би догодило да онај ко иначе 
прима 32.000 динара сада има мање од оно ко прима 31.999 динара и добије повећање од пет 
одсто. 
Ових 13,3 одсто припашће пензионерима којима примања нису ни смањивана, а реч је о 
952.000 пензионера у Србији. Највећу новембарску пензију требало би да приме они чије су 
примања пре октобра 2014. године износила 120.000 динара. 
Сада би требало да приме око 10.076 динара више, односно 130.076. 
 

Повећана минимална цена рада на 155 динара 
Аутор: Јована Рабреновић 

 
За почетак послодавцима се укида допринос за незапосленост од 0,7 одсто, а следи 
пакет смањења оптерећења на зараде након договора са ММФ-ом у буџету за 
наредну годину 
 
Влада Србије одлучила је да минимална цена рада буде повећана за 8,6 одсто и да цена по сату 
рада буде 155 динара. Из владе су стизале контрадикторне информације, почев од тога да 
договор на Социјално-економском савету није постигнут, па до коначне информације да јесте. 
Неслагања су очигледно била велика, јер се са овом одлуком нису сагласили представници 
синдиката. Предлог Владе Србије и послодаваца био је 155 динара, односно повећање од 8,6 
одсто, док су синдикати тражили да се цена рада повећа за најмање 10 одсто. 
Председница Асоцијације слободних и независних синдиката (АСНС) Ранка Савић потврђује да 
су незадовољни постигнутим исходом преговора да повећање минималне цене рада износи 8,6 
одсто. 
– Послодавци су бољи трговци од синдиката, а држави је потребно да каже да је минимална 
цена рада повећана. Повећање минималца морало је бити најмање 14 одсто, јер су у збиру за 
толико већи потрошачка корпа, трошкови живота, инфлација и све оно што се рачуна – каже 
Савићева. 
Додаје да су послодавци и овог пута за себе испословали повластице.  
 

 
СЕС: Минималац 155 динара 
Пише: Љ. Буквић 

 
 
 
Минимална цена рада од јануара 2019. у Србији биће 155 динара, за 12 динара 
више него што је сада, договорено је данас на састанку Социјално-економског 
савета. 
     
Представници послодаваца, синдиката и државе су начелно постигли договор неколико дана 
пред истек законског рока (15. септембар), а минимална зарада ће наредне године уместо 
садашњих 24.880 динара бити нешто већа од 27.000 динара. Одлука о повећању од 8,6 одсто, 
међутим, није била једногласна. 
– После неколико састанака и колегијума договорено је да минимална цена радног сата буде 
155 динара, што је повећање од неких 8,6 одсто. Ми смо тражили и сматрали да је реално 

http://www.politika.rs/scc/autor/913/Jovana-Rabrenovic
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повећање од шест одсто, међутим синдикати су тражили 10 одсто – каже за Данас Небојша 
Атанацковић из Уније послодаваца Србије. 
На предлог Владе су, како каже, пристали само зато што им је обећано да ће за 0,7 одсто бити 
смањено осигурање за случај незапослености. 
– Речено нам је и да ће се размотрити смањење доприноса за запослене. Да није било тога не 
бисмо ни пристали на ово повећање – напомиње Атанацковић. 
Консензуса није било, истиче, тако да је остало да се синдикати накнадно изјасне о томе да ли 
пристају на 8,6 одсто јер нико од присутних из Владе није желео да пристане на повећање веће 
од тога. 
Синдикати нису претерано задовољни договореним повећањем јер су, како за Данас каже 
председник УГС Независност Зоран Стојиљковић мислили да има простора за двоцифрено 
повећање. 
– Из Владе су рекли да не могу да пристану на више од 8,6 одсто. Међутим, таман посла да не 
пристанемо, повећање је повећање, а обећано нам је, а то нам је једнако важно да ће се укинути 
закони који ограничавају зараде, обећано је повећање плата, решавање платних разреда – 
истиче Стојиљковић. 
Иако њихових 10 одсто повећања није прихваћено као предлог, разговор ком су осим 
синдиката и послодаваца присуствовали и министри рада и финансија Зоран Ђорђевић и 
Синиша Мали, као и премијерка Ана Брнабић, протекао је, како каже Стојиљковић у 
„конструктивној клими“. 
– Из Владе су обећали да ће тај минималац у наредне три године расти и достићи минималну 
потрошачку корпу. Осим тога, све ово о чему смо причали, попут укидања закона којим се 
ограничавају зараде, платни разреди, повећање плата, о свему томе су рекли да ћемо причати 
када се заврше састанци са ММФ-ом. Знаћемо почетком октобра – напомиње Зоран 
Стојиљковић. 
Неопрезиви део на зараде остаје исти 
Иако су прошле године инсистирали на томе, ове године, како каже Небојша Атанацковић, 
послодавци нису тражили да се повећа неопорезиви део на зараде. Како каже, схватили су да 
од те мере није било неке велике користи, нарочито за оне који су најслабије пословали. 
Последњи пут минималац је мењан почетком ове године и то са 130 на 143 динара по радном 
сату. У исто време, неопорезиви део зараде радника са 11.790 динара повећан је на 15.000 
динара, колико ће и остати. 
 
 
Бивши радници Заставе камиона данас настављају протест 

Побуна због стечаја фабрике 
Пише: З. Радовановић     

 
 
Бивши радници Заставе камиона који месецима већ захтевају исплату заосталих 
зарада, те повезивање радног стажа за период од 2010. до 2016, када су и последње 
„камионџије“… 
… уз неку од опција из понуђеног социјалног програма напустиле фабричке хале, заказали су за 
данас наставак протеста, пошто им захтеви, како наводе, упркос обећањима надлежних, нису 
испуњени. 
Напротив, побуњени радници Камиона сматрају да их је Влада Србије недавно поново, по 
други пут за минулих годину дана преварила подношењем иницијативе за покретање стечајног 
поступка у Застави камиони, иако је, тврде, са надлежнима у Министарству привреде 
претходно био постигнут начелни договор који је, тврде, био на трагу решавања постављених 
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захтева. Нашем листу средином минуле седмице је потврђено да је на предлог Министарства 
привреде у Застави камионима покренут предстечајни поступак. Прво рочиште у 
крагујевачком Привредном суду заказано је за сутра и на њему ће, с обзиром на то да је рачун 
Камиона, због дуга од 3,3 милијарде динара у блокади већ три године, готово извесно бити 
донета одлука о покретању стечаја у тој фабрици. 
Преостала имовина Заставине фабрике камиона процењена је на око девет милиона евра. 
Имовина у вредности од пет милиона евра је, међутим, под хипотеком банака, док је остатак 
„предмет потраживања добављача и других поверилаца, међу којима су и бивши радници“. 
Некадашњи радници Камиона страхују да за њих неће остати ништа док се исплате остали 
повериоци. Отуда би, на данашњем скупу који ће, као и до сада, бити организован на 
централном крагујевачком тргу код Крста, требало да буде донета одлука о радикализацији 
протеста и то би требало да буде блокада железничког саобраћаја на магистралној прузи 
Крагујевац – Краљево. 
Готово 300 бивших радника Заставе камиони, на име неисплаћених зарада, потражује око 80 
милиона динара, док се појединцима дугује између 150.000 и милион динара. За повезивање 
радног стажа, односно за уплату доприноса за пензијско инвалидско осигурање бившим 
радницима Камиона, држава би морала да издвоји барем још неколико стотина милиона 
динара. 

 
 

У Војводини 20.600 незапослених мање 
 
НОВИ САД: На основу података Републичког завода за статистику, стопа незапослености у 
Србији у другом кварталу ове године пала је 2,9 процентна поена у односу на прво тромесечје, 
на 11,9 одсто, Највећа стопа незапослености регистрована је у Региону јужне и источне Србије – 
15,6 одсто, док је најмања незапосленост забележена у Региону Војводине – десет одсто. 
 
Добра вест је да је у Војводини последњу годину мање оних који су пријављни на евиденцији 
Националне службе за запошљавање. То потврђују и подаци Покрајинске службе за 
запошљавање јер је у односу на крај августа прошле године, када је на евиденцији ПСЗ-а у 
Војводини било 139.203 незапослена, сада 20.655 особа мање без посла. Наиме, последњег дана 
прошлог месеца на евиденцији ПСЗ-а у Војовдини је било 118.548 незапослених. 
Подаци показују да је број незапослених на евиденцији ПСЗ-а смањен у свим градовима, 
односно филијалама, у Војводини, а највише у Новом Саду. То је и разумљиво јер је реч о 
највећем граду у Војводини па је и на евиденцији филијале Нови Сад и највише оних који су 
без посла – готово 39.000. Ипак, у односу на крај августа 2017. године, када је у Новом Саду на 
посао чекало 43.183 незапослених, на крају прошлог месеца на евиденцији их је било око 4.300 
мање – 38.850. 
На подручју филијале у Зрењанину на крају прошлог месеца на евиденцији је било 10.832 
незапослена, што је у односу на исти месец прошле године, када је без посла било 14.317 особа 
– 3.850 мање. У Кикинди је без посла на крају августа прошле године било 9.085 особа 
пријављених на евиденцији незапослених, док их је на крају прошлог месеца на посао чекало 
7.787, односно око 1.300 мање. На подручју филијале у Панчеву број незапослених на 
евиденцији ПСЗ-а је у односу на прошлогодишњи август око 1.600 мањи, пошто их је тада на 
посао чекало 17.678, док је почетком овог месеца на подручју панчевачке филијале било их 
пријављено 16.053. У Сомбору је на евиденцији ПСЗ-а готово 2.000 мање пријављених него пре 
годину јер је на крају августа прошле године на посао чекало 16.282 особе, док је сада 
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пријављено 14.013. На подручју филијале Сремска Митровица је у односу на август прошле 
године евидентирано око 3.000 мање оних који чекају на посао пошто је тада на евиднецији 
било пријављено 19.206 незапослених, а сада 16.256. 
 
Мање евидентиарних незапослених у целој Србији 
У односу на крај августа прошле године значајно је мање незапослених на евиденцији 
Националне службе за запошљавање. Наиме, на крају прошлог месеца у Србији је на 
евиденцији НСЗ-а било 563.683 незапослена, што је 65.183 незапослена мање од броја који је 
забележен последњег дана августа прошле године, када је на посао чекало 628.866 
незапослена. 
 
У Суботици на посао сада чека 8.777 незапослених који су на евиденцији тамошње филијале, 
што је око 1.200 мање него на крају августа прошле године, када је без посла било 9.996 људи. 
На подручју филијале Вршац незапослених је на евиденцији на крају августа било 7.971, што је 
око 1.500 мање него истог месеца прошле године, када их је било евидентирано 9.456. 
Д. Млађеновић 
 

 
 

Минимална цена рада 155 динара по сату 
Аутор текста:Бета 
Војислав Стевановић 
 

Председавајући Социјално-економског савета Милош Ненезић изјавио је након седнице тог 
тела да ће нова минимална цена рада у 2019. години бити 155 динара по сату. 
То значи да ће минимална зарада износити 27.022 динара. Ове године минимална цена рада 
по сату износи 143 динара. 
Нова минимална цена рада представља повишицу од 8,6 одсто и није резултат договора свих 
чланова Социјално-економског савета с обзиром да су синдикати тражили повишицу од 10 
одсто. 
Чланови Социјално-економског савета су казали да ће повећање минималне зараде пратити 
"договор и очекивање" да ће у наредне три до четири године "минималац" расти више и да ће 
се изједначити са трошковима минималне потрошачке корпе који су сада 36.000 динара. 
Министар финансија Синиша Мали је рекао да су разговори о повишици минималне зараде 
били конструктивни и да је су полазне тачке биле удаљеније. 
"Ово повећање од 8,6 одсто је реално, можда чак и мало више од тога. Трудили смо се да 
нађемо компромис и успели смо", рекао је Мали. 
Казао је да су сви макроекономски резултати у Србији добри и да ће се радити на њиховом 
побољшању, као и услова пословања, како би била већа запосленост и зараде. 
Председник Самосталног синдиката Србије Љубисав Орбовић је рекао да постоји минимална 
разлика у предлозима социјалних партнера о повишици "минималца" и истакао да ће се о 
предложеној повишици изјаснити органи тог синдиката. 
 
 

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
http://rs.n1info.com/journalist55/Vojislav-Stevanovic/1


11 

 

Одржано рочиште о стечају Азотаре, одлука ове седмице 
Аутор текста:Бета 
 
У Привредном суду у Панчеву одржано је рочиште о увођењу стечаја у Азотару, а одлука ће 
бити донета до краја ове седмице, рекао је Бети председник Самосталног синдиката те фабрике 
Градиша Живановић. 
Азотара, која производи вештачка ђубрива, у предстечајном поступку је од средине јула због 
дугова од око 200 милиона евра. 
"Отпремнине је добило 828 радника који су се пријавили на биро за запошљавање", рекао је 
Живановић. 
Додао је да један број радника долази на посао, јер завршавају ремонт постојења и обезбеђују 
фабрику. 
Радницима су понуђена три модела за исплати отпремнина, а они су углавном прихватили да 
по години стажа добију трећину зараде. Највећа исплаћена отпремнина је у вредности 12.000 
евра. 
 
 

Новости: Само Арапи дали понуду за ПКБ 
 
Аутор текста:Вечерње новости 
 
Српска испостава компаније “Ал Дахра” из Уједињених Арапских Емирата једина је доставила 
понуду за ПКБ, незванично сазнају “Вечерње новости”. 
Јуче у подне истекао је последњи рок да заинтересовани инвеститори поднесу пријаву за 
учешће на јавном прикупљању понуда са јавним надметањем, а све са циљем приватизације 
ПКБ-а. 
Пријаву је, како су незванично сазнале “Новости”, доставио само један заинтересовани 
инвеститор. Незванично, за ПКБ су биле заинтересоване две компаније – српска испостава “Ал 
Дахре” из УАЕ и једна хрватска компанија иза које заправо стоји индијски капитал. 
Те две компаније откупиле су документацију, али су банкарску гаранцију, према незваничним 
сазнањима, поднели само Арапи, што би могло да укаже на то да су се они и званично 
пријавили, пишу “Новости” и додају да потврду те информације још нису добили из надлежног 
министарства. 
Отварање коверте у којој стоје подаци о понуђачу заказано је за четвртак, 13. септембар, у 
подне. 
Почетна цена имовине ПКБ-а, у којој је и капитал три зависна предузећа, је 104,5 милиона 
евра. 
 

 
 

Сутра у школама скраћени часови 
ИЗВОР: ТАНЈУГ  

 
Београд -- У школама у Србији, где четири репрезентативна синдиката имају своје 
чланове, сутра ће часови бити скраћени на 30 минута због штрајка просветара. 
  

http://rs.n1info.com/journalist14/Beta-/1
http://rs.n1info.com/journalist47/Vecernje-novosti-/1
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Они штрајкују јер су незадовољни предлогом платних разреда. 
Просветари траже да сви запослени у школама са седмим степеном стручне смене буду 
пребачени из осме у девету платну групу у којој су лекари опште праксе. 
Једнодневни штрајк организују заједно Унија синдиката просветних радника Србије, Синдикат 
радника у просвети и УГСПР "Независност", Синдикат образовања Србије.  
 
Синдикати су раније најавили да ће, уколико се њихов захтев не испуни, у септембру 
организовати серију штрајкова 
 
 


