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Једнодневни прекид производње у "Фијату" у Крагујевцу 
Извор: РТС 
 
Производне траке у крагујевачкој фабрици "Фијат Крајслер аутомобили Србија" данас су 
заустављене због недостатка делова, потврдио је за РТС председник Самосталног синдиката 
Зоран Марковић. 
Делови за прву уградњу већ стижу од добављача, па Марковић очекује да ће производња бити 
настављена сутра. 
Због усклађивања са планом производње, који за ову годину износи 85.000 возила, фабрика у 
Крагујевцу није радила од 21. до 30. новембра. 
У синдикату очекују да ће током децембра пословодство саопштити радницима план 
производње у наредној години. 
Марковић подсећа да ће запослени у "Фијатовој" фабрици са јануарском зарадом добити и 
повећање од 6,39 одсто. 
Део повишице, од 3,15 одсто, добили су са августовском зарадом. То укупно износи 9,64 одсто, 
како је договорено током преговора са руководством и председницом Владе Аном Брнабић, 
после штрајка радника. 
Након повећања од 6,39 одсто, најнижа плата производног радника "Фијата" у Крагујевцу биће 
42.250 динара. 
 

 

 
 
 

Финансијском консолидацијом до виших плата и пензија 
Аутор:Љ. Малешевић 
 
Извесно је да ће запослени у делу јавног сектора и пензионери наредне године имати већа 

примања, али да би то могло да се и реализује, неопходне су измене и Закона о буџетском 

систему, којим то није предвиђено.  

Влада Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему и 
упутила га посланицима Скупштине Србије на усвајање по хитном поступку да би могао ступити 
на снагу одмах по објављивању у „Службеном гласнику Србије”. 
Измене Закона о буџетском систему омогућиле се успешно спроведене мере финансијске 
консолидације, које су дале резултате боље од очекиваних. Због тога је држава оценила 
оправданим и економски одрживим да се у 2018. години повећају пензије и плате запослених у 
делу јавног сектора. У образложењу предложених измена Закона о буџетском систему наведено 
је да повећање пензија од пет одсто фискално одрживо, као и да ће 86,6 одсто пензионера – чије 
су пензије до 37.000 динара, имати пензију вишу од оне пре спровођења програма финансијске 
консолидације. Маса пензија повећаће се 25 милијарди динара, што износи 0,5 БДП-а. 
Такође, захваљујући фискалном простору који је креиран мерама фискалне консолидације у 
протекле три године, а у склопу аранжмана с Међународним монетарним фондом, доћи ће до 
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повећања зарада, односно плата опште државе, од 35 милијарди динара. Пошто се ради о 
укупним трошковима рада, односно о маси зарада која укључује порезе и доприносе, ефекат 
смањења фисаклног резултата износиће 21 милијарду динара. 
Смањење зарада, забрана запошљавања и рационализација броја запослених у јавном сектору 
су мере које су највише допринеле смањењу расхода и успеху фискалне консолидације. Примена 
тих мера деловала је на пад учешћа зарада у БДП-у с око 12 процената у 2014. на 9,8 одсто у овој 
години. Законом о буџетском систему предвиђено је снижавање нивоа зарада без доприноса на 
терет послодавца од седам одсто БДП-а, а сада је учешће тако дефинисаних зарада с повећањем 
8,3 одсто БДП-а. 
У обазложењу измена Закона о буyетском систему наглашено је да ће запосленима у МУП-у, 
Министарству одбране, БИА, Министарству финансија – Пореској управи и Управи царина, као 
и Заводу за извршење кривичних санкција плате у 2018. години бити десет одсто више. Исто 
толико биће више плате службеницима у Тужилаштву за сузбијање организованог криминала, 
корупције и других посебно тешких кривичних дела и Закона о организацији и надлежности 
државних органа у поступку за ратне злочине. Судијама, тужиоцима и заменицима тужилаца у 
осталим судовима следује повећање од пет процената. 
Повећање већ на децембарска примања 
Када посланици Скупштине Србије усвоје измене Закона о буyетском систему, пензионерима и 
запосленима у делу јавног сектора примања ће бити повећана, пракатично од децембра. Другим 
речима, веће пензије и плате биће исплаћене већ почетком наредног месеца, када на ред дође 
исплата за децембар. Јесте да ће повећање пензија и плата бити исплаћено првог месеца 2018. 
године, али се оно односи за зараду, односно пензију, из последњег месеца 2017. године. 
Запосленима у установама основног и средњег образовања, ученичког и студентског стандарда, 
предшколских установа, установа социјалне заштите, здравствених установа и установа културе 
следује повећање од десет процената. Посланици Народне скупштине, председник државе, 
Државно правобранилаштво, председник Владе Србије и потпредседници имаће пет одсто виша 
примања, исти проценат је предвиђен и за службе Владе, других органа државне управе, 
укључујући и управне округе, Високи састав судства и Државно веће тужилаштва – само 
државним службеницима и намештеницима следи повећање од пет одсто. 
Пет одсто више плате добиће и запослени у високошколским установама, истраживачи и 
помоћно особље у научноистраживачкој делатности, као и осталим јавним службама, осим 
организација обавезног социјалног осигурања. Исто повећање следује и корисницима средстава 
буyета локалне власти. 
 
 

Петровић: Похвале за предложени буџет, критика неких мера  
Извор:Танјуг 

 

БЕОГРАД: Добро је што је предложеним буџетом за 2018. предвиђен низак и одржив дефицит 

који ће бити могуће одржавати и наредних година, тако да нису потребне додатне уштеде кроз 

смањење расхода или повећање пореза, изјавио је данас председник Фискалног савета Павле 

Петровић.  

"Низак дефицит и избаласнирани буџет ће омогућавати следеће године и наредних брзо 
опадање јавног дуга", рекао је Петровић на седници скупштинског Одбора за финансије, 
додајући да су приходи и расходи у буџету за 2018. реално планирани.  
Како је рекао, Фискални савет процењује да ће следеће године за два одсто бити смањено 
учешће јавног дуга у БДП, и то са 65 одсто на 63 одсто, те оценио да је то и даље висок ниво 
јавног дуга.  
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Подсетио је да смањење јавног дуга води повећању привредног раста, смањењу ризика земље, те 
каматних стопа по којима се задужују и држава и приватни сецтор.  
Он је похвалио што је дошло до позитивне промене у структури расхода и то у корист јавних 
инвестиција.  
Добро је, каже, што ће највећи део средстава за јавне инвестиције бити употребљен за физичку 
инфраструткру јер то подстиче привредни раст и привредну активност.  
Он, међутим, упозорава да је недовољно инвестиција намењено здравству, школству и заштити 
животне средине, а с друге стране се примећује огромно повећање за Министарство одбране и 
МУП која би, каже, требало да буду транспарентнија.  
"Питање је да ли је то најбоља расподела ако видимо да су здравство, школство, заштита 
животне средине у јако лошем стању", примећује. 
Наводи и да Фискални савет критикује што ће и у 2018. бити на снази привремена мера која се 
односи на умањење натпросечних пензија.  
Објашњава, наиме, да је та мера када је донета била оправдана, те да је имала подршку 
Фискалног савета, али да њено продужавање није оправдано, чак ни праведно с озбиром да је, 
додаје, остварен низак дефицит и отвара се фискални простор за повећање расхода. 
"Криза јавних фианансија не постоји, не постоји основ да се задржи та мера. Пензије су стечено 
право и повезане су са уплатом доприноса који одређују ниво пензија”, каже Петровић.  
Критковао је и продужавање забране запошљавања у јавном сектору које ће тако, каже, трајати 
и четврту годину.  
Каже и да анализе показују да укупни ниво запослености у јавном сектору приближно одговара 
по стандардима броју становника у централној и источној Европи, те да додатно смањивање 
броја запослених може да отежа ситуацију и услуге учини све лошијим. 
Проблем је, каже, што су негде вишкови, а негде мањак запослених у јавном сектору, те је зато, 
сматра, неопходна анализа коју влада није урадила.  
"Неопходно је да постоје анализа и план где су вишкови и мањкови и да се по њима поступа, а 
не да се замрзава запошљавање", каже Петровић.  
  
 

 
 

ПОСТИГНУТ СПОРАЗУМ Обустављен поступак продаје саобраћајног 
института ЦИП  
Извор:Танјуг 
 
Јавни извршитеља обуставио је данас поступак продаје Саобраћајног институт ЦИП, пошто је са 
"Железницама Србије" ад постигнут споразум о начину измирења дуга. 
Јавни извршитељ доставио је данас „ Железницама Србије“  ад, као извршном дужнику, 
закључак којим обуставља поступак спровођења извршења пленидбом 100 одсто удела које ова 
железничка компанија има у привредном друштву Саобраћајни институт ЦИП, саопштиле су 
"Инфраструктуре железнице Србије". 
Овим закључком налаже се и овлашћеном регистратору да изврши брисање заложног права на 
100 одсто удела, који „ Железнице Србије“  ад имају као извршни дужник у Саобраћајном 
институту ЦИП. 
„ Железнице Србије“  ад и јавни извршитељ постигли су 1. децембра споразум о начину 
измирења дуга, којим су дефинисани начин и модел измирења обавезе „ Железница Србије“  
ад према извршном повериоцу. 
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Продају Саобраћајног института ЦИП покренуо је јавни извршитељ, с обзиром да је ово 
предузеће 100 одсто у власништву „ Железница Србије“  ад, које су оснивач ЦИП-а и које воде 
велики број радних спорова са запосленима железнице. 
Због извршења судских пресуда по основу изгубљених спорова, према Закону о извршењу и 
обезбеђењу, приступило се извршењу и јавни извршитељ је покренуо поступак продаје удела 
„ Железница Србије“  ад у Саобраћајном институту ЦИП путем лицитације, која је била 
заказана за 18. децембар. 
Током 2014. и 2015. године постао је правоснажан велики број судских пресуда на име неколико 
хиљада тужби запослених у највећем броју из 2009. и 2010. године против „ Железница 
Србије“  ад, које су се односиле на обрачун и исплату надокнада за сменски рад. 
У претходне две године „ Железнице Србије“  ад измириле су по том основу износ од скоро две 
милијарде динара. Истовремено, процењује се да су обавезе „ Железница Србије“  ад по том 
основу још неколико стотина милиона динара, навадено је у саопштењу "Инфраструктуре 
железнице Србије". 
 

 

ВУЈОВИЋ "Реална стопа раста у 2018. 3,5 одсто"  
Извор:Танјуг 

 

Буџет за 2018. планиран је на основу пројекције да ће реална стопа раста у идућој години бити 
3,5 одсто, изјавио је данас министар финансија Душан Вујовић. 
На седници скупштинског Одбора за финансије на којој је образложио предлог буџета за 2018, 
Вујовић је рекао да је простор за повећање плата и пензија у идућој години утврђен као награда 
за оно што је остварено у последње три године реформи. 
Учешће зарада у буџету за 2018. остаће на 8,3 одсто БДП и поред њиховог повећања у бруто 
износу од 35 милијарди динара и то за повећање од 10 одсто запосленима у јавном скетору и пет 
одсто у администрацији, рекао је Вујовић. 
Он је навео да повећање пензија за пет одсто у 2018. неће утицати на веће учешће опште 
потрошње у БДП, а наводећи да је у овој години суфицит у буџету био рекордан, дефицит низак, 
а раст реално два одсто, Вујовић је оценио да је, осим простора за вецге плате и пензије, у идућој 
години обезбеђено и више новца за инвестиције. 
У том је смислу навео да је у 2018. предвиђено 128,2 милијарде динара за инвестиције, што је 
око 2,7 одсто БДП. 
Како је рекао, за капиталне инвестиције предвиђене су 128,3 милијарде динара, од чега је 
највише - 54 милијарде намењено инфраструктури. 
Субвенције из буџета у наредно години имаће развојни карактер, па ће тако преко 
Министарства за инфраструктуру ићи субвенције за Железницу, Путеве Србије и учешће у 
капиталним кредитима, који су наслеђени. 
Ефекти фискалне политике се, рекао је Вујовић, најбоље виде на смањењу камата, те ће свако 
ново задуживање бити под много повољнијим условима чак и у приватном сектору. 
- Сви уживамо у позитивној страни фискалне консолидације - закључио је Вујовић. 
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Дефицит 0,6 одсто 
Пише: ФоНет 
 
Министар финансија Душан Вујовић изјавио је данас да су Предлогом буџета за 2018. 
планирани приходи од 1.178,4 милијарде динара, расходи од 1.206,8 милијарди, док је 
планирани дефицит 0,6 одсто очекиваног бруто домаћег производа (БДП). 
"Дефицит од 0,6 одсто на нивоу републичког буџета и 0,7 одсто на нивоу опште државе је 
рекордно низак", оценио је Вујовић на седници Одбора за финансије Скупштине Србије на којој 
је разматран предложени буџет за 2018. годину. 
Вујовић је рекао да је буџет планиран на основу пројекције да ће реална стопа раста у 2018. 
години бити 3,5 одсто. 
Он је рекао да ће кретање јавне потрошње пратити динамику БДП и укупни расходи 
републичког буџета у 2018. години планирани су на нивоу 25,4 одсто БДП. 
Вујовић је додао да ће учешће зарада у буџету у 2018. години остати на нивоу ове године, и биће 
8,3 одсто БДП и поред планираног повећања плата. 
Према његовим речима у буџету за 2018. години биће обезбеђено више новца за инвестиције, 
односно 128,3 милијарде динара, што је око 2,7 одсто БДП. 
На пример, како је навео, 54 милијарди бити издвојено за инфраструктуру, 14,7 милијарди за 
Министарство одбране, за Министарство унутрашњих послова шест, Министарство 
пољопривреде пет, а за Владу Србије, за све објекте јавне намене, 4,2 милијарде динара. 
Вујовић је рекао да ће субвенције из буџета у 2018. години имати развојни карактер, и као 
пример навео субвенције за Железницу, Путеве Србије. 
"Ефекти наше фискалне политике у протекле две године најбоље се виде на смањењу камата", 
рекао је Вујовић и додао да ће свако ново задуживање државе бити под много повољнијим 
условима. 
Председник Фискалног савета Павле Петровић рекао је да је у буџету за 2018. годину добро то 
што се предвиђа низак и одржив дефицит, који ће следеће и наредних година омогућити брже 
опадање јавног дуга, што води повећању привредног раста. 
Он је оценио да су приходи и расходи реално планирани, као и да долази до позитивне промене 
у структури расхода у корист јавних инвестиција. 
Петровић је рекао да није оправдано да привремене мере, које су донете почетком 2015. године, 
и даље остану на снази зато што је низак дефицит и отвара се простор за повећање расхода. 
Он је рекао да је умањење изнадпросечних пензија било оправдано, али да нема основа да се 
задржи та привремена мера. 
Није оправдано ни да се и у 2018. години задржи мера забране запошљавања, оценио је 
Петровић и истакао да је планирани пораст зарада у јавном сектору изнад економске снаге 
земље. 
Петровић је рекао да буџетом за 2018. годину није предвиђено довољно инвестиција за 
здравство, школство и заштиту животне средине, док је, са друге стране, предвиђено "огромно 
повећање" за Министарство одбране и Министарство унутрашњих послова, али се не види за 
шта ће та средства бити употребљена. 
Посланик Српске напредне странке Верољуб Арсић рекао је да га изненађује став Фискалног 
савета који је 2014. године предлагао драстичније смањење плата и пензија, отпуштање 
неколико десетина хиљада људи, а сада тражи да се пензије врате на ниво из 2014. године. 
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"Неко ко је пре две године тражио да се пензије смање за 50 одсто, сада тражи да се врате на 
ниво из 2014. године и тврди да за овим предложеним мерама нема потребе", рекао је Арсић. 
Арсић је рекао и да извештај, који је Фискални савет послао у Скупштину Србије, представља 
непоштовање парламента. 
"Не може Фискални савет на овај начин да комуницира са Владом, то можемо ми, ми смо за то 
добили мандате, не ви. Ако хоћете да се бавите политиком немам ништа против, изађите на 
изборе победите и бавите се политиком", рекао је Арсић. 
Шеф посланичке групе Демократске странке Горан Ћирић истакао је да би требало да се смањи 
јавни дуг, као и да се укину закони који предвиђају привремене мере, односно смањење плата и 
пензија, а не да се оне селективно повећавају за пет или десет одсто. 
Шеф посланичке групе Доста је било Саша Радуловић рекао је да је циљ да се смањи дефицит, 
али се поставља питање како, јер је поред смањења дефицита битно да се што боље и више 
подржи привредни раст. 
Он је рекао да би дефицит требало да се смањи тако што би се смањила потрошња државе и 
спречило разбацивање новца. 
Радуловић је рекао да је у буџету за 2018. годину за активирање гаранција за кредите за које је 
гарантовала држава превиђено око 30 милијарди динара. 
"По нама та цифра говори да се слабо уводио ред у државној управи, а посебно у јавним 
предузећима која су требала да воде рачуна о сервисирању кредита", рекао је он. 
Он је рекао да би, уместо повећања плата и пензија, требало укинути законе о њиховом 
привременом смањењу, као и да би требало да се врати оно што је узето пензионерима, 
лекарима, а не да "фризирамо ствари и зовемо их повећањем када га нема", имајући у виду 
инфлацију. 
Посланик Српске радикалне странке Зоран Красић рекао је да је пре разматрања буџета за 2018. 
годину требало да се разматра завршни рачун за 2016. годину.  
 

 

 
 

Петровић: Смањен дефицит, али пензије испод нивоа из 2014. 
Извор:Бета 
 
Председник Фискалног савета Србије Павле Петровић рекао је да је предложени државни буџет 
Србије за 2018. годину избалансиран и да је дефицит мали, што је добро, али да добро стање у 
државној каси није искоришћено да се пензије врате на ниво пре 2014. године. 
 На седници Одбора Скупштине Србије за финансије, републички буџет и контролу трошења 
јавних средстава Петровић је рекао да ће мали планирани дефицит омогућити смањење јавног 
дуга 2018. године за два процентна поена - са 65 на 63 одсто бруто-домаћег производа (БДП), 
али и у том случају дуг и даље остаје висок и треба га смањивати. 
"Низак дефицит републичког буџета, као и буџета опште државе треба задржати у дужем 
периоду", рекао је Петровић и похвалио то што су повећана средства за јавне инвестиције, али је 
замерио што је највећи део намењен инфраструктури, а не здравству, школству и заштити 
животне средине. 
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Министарство одбране и Министарство унутрашњих послова ће добити највише новца из 
буџета за 2018. годину, али се, како је објаснио "не види за које намене, а то је неопходно знати 
јер и водоводи и канализације су у лошем стању". 
 Додао је да Фискални савет замера што просечне пензије нису враћене на ниво од пре смањења, 
иако тадашња криза јавних финансија више не постоји. 
"Пензије су стечено право и везане су за висину уплате доприноса, а могле би бити и правно 
оспорене, па би тако могао настати додатни трошак. Није више оправдано продужавати 
привремене мере смањења пензија", рекао је Петровић. 
Фискални савет има примедбу што није укинута контрола запошљавања у јавном сектору и 
уместо тога анализирано где има вишка, а где мањка запослених. 
Зараде у јавном сектору су, како је рекао, изнад економске снаге земље. 
"Издаци за плате морају да расту спорије од раста БДП, па је неопходно смањивати фонд за 
плате, који ће и наредне године бити исти као и ове, и износиће 8,3 одсто буџета", оценио је 
Петровић. 
Он је рекао да повећање плата у јавном сектору за наредну годину није урађено по уређеном 
систему јер је неко добио 10 одсто, неко пет, а неко ништа. 
Посланик Српске напредне странке Верољуб Арсић рекао је да је изненађен ставом и 
мишљењем Фискалног савета о предлогу бужета за 2018. годину. 
"Да ли се свађају међусобно не знам, али изгледа да су посвађани сами са собом”, оценио је 
Арсић. 
Арсић је протумачио да је Фискални савет "дао себи за право" не да оцени политику Владе 
Србије, него законодавне процесе у Скупштини, и да тврди да су закони које доноси Скупштина 
Србије неправедни. 
Он је рекао да је био посланик 2014. године када је Фискални савет тражио још драматичније 
смањење плата и пензија и отпуштање више десетина хиљада људи, док сада тражи да се 
пензије врате на просечан ниво из 2014. године. 
"Неко ко је пре две године тражио да се пензије смање за 50 одсто, сада тражи да се врате на 
ниво колике су биле у 2014, години и тврди да за овим предложеним мерама нема потребе", 
рекао је Арсић. 
По речима Арсића, мере фискалне консолидације сразмерне су фискалној моћи оних који 
спадају под мере. 
Кометаришући примедбу Фискалног савета о висини износа за Министарство одбране и захтев 
да Скупштина буде упозната с наменом тог новца, Арсић је поручио Фискалном савету да 
прочита Закон о јавним набавкама, Закон о Народној скупштини и скупштински Пословник о 
раду. 
"Одбор за безбедност третира и подноси извештај Скупштини. Немојте да се мешате у наш 
посао”, рекао је Арсић. 
Посланик Демократске странке Горан Ћирић је рекао да су приходи буџета од пореза на додату 
вредост (ПДВ) на домаће производе планирани у буџету за наредну годину од 75 милијарди 
динара и шест пута су већи од прихода од тог пореза на увозну робу, а то говори куда иде домаћа 
привреда. 
Он је рекао да приходи од ПДВ на домаћу робу опадају, а од увозне робе расту, док је прошле 
године однос био 1:3. 
"Јавни дуг је од 2012. године порастао за 15 милијарди, да ли сте израчунали ефекте таквог 
задужења и када ћете донети стратегију за управљање јавним дугом којим би се са 65 спустио на 
45 одсто колико је износио 2012. године?", питао је Ћирић министра финансија. 
Ћирића је интересовало и да ли министар Душан Вујовић за израчунавање дуга Београда 
користи исту методологију као и градоначелник Синиша Мали, или неку своју. 
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Додао је да је недопустиво да се четврти пут продужава рок за упис јавне својине и упитао да ли 
је то одговорност Владе Србије. 
Шеф посланичке групе Покрета "Доста је било" Саша Радуловић је рекао да се својевремено 
противио смањењу плата ради смањења буџетског дефицита, а да ни сада није учињено ништа 
да се уштеде нађу тамо где се нерационално троши. 
"И ове године ће држава новцем грађана платити активиране гаранције за кредите Ер Србије, 
Железница и Србијагаса од 30 милијарди, као и 20 милијарди за разне судске пресуде што 
говори да у држави није направљен ред", рекао је Радуловић. 
Посланик Српске радикалне странке Зоран Красић је од Владе Србије затражио да Скупштини 
достави податке како су потрошени сви међународни кредити, а Министарство финансија је 
упитало да ли су у буџет за 2018. годину укључили све кориснике буџетских средстава. 
Представници опозиције указали су и на то да им није остављено довољно времена да се 
упознају са предлогом буџета и пратећим финансијским законима. 
 

 

Вујовић: Веће капиталне инвестиције, мање задуживања 
Извор:Бета 

 

Министар финансија Србије Душан Вујовић изјавио је да ће у 2018. години за капиталне 
трошкове из државног буџета бити издвојено више новца, 128,3 милијарде динара, што је 2,7 
одсто очекиваног бруто домаћег производа. 
Он је на седници Одбора Скупштине Србије за финансије, републички буџет и контролу 
трошење јавних средстава рекао да је највише новца за инвестиције, 54 милијарде динара, 
намењено инфраструктури. 
Скупштински одбор разматра предлог буџета за 2018. годину и пратеће финансијске законе. 
За идућу годину планирани су приходи буџета од 1.178,4 милијарди динара, расходи од 1.206,8 
милијарди динара, тако да ће дефицит бити 28,4 милијарди, што је 0,6 одсто БДП. 
Процене су да ће БДП у 2018. години бити већи 3,5 одсто него у овој години и износиће 4.455 
милијарди динара, а да ће инфлација бити 2,7 одсто. 
Вујовић је истакао да за идућу годину није планирано повећање учешћа јавне потрошње у БДП-
у иако ће плате у јавном сектору бити веће од пет до 10 одсто а пензије пет одсто. 
Додао је да ће се држава у 2018. години на међународном финансијском тржишту задуживати 
по повољнијим условима, по годишњој каматној стопи испод два одсто, што ће имати 
индиректне позитивне ефекте и на задуживање приватног сектора. 
На крају 2017. године, према речима Вујовића, републички буџет ће бити у суфициту од 0,7 
одсто БДП-а иако је био планиран дефицит. 
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Сутра у Београду протест запослених у комуналним предузећима и 
установама културе 
Извор:Бета 

 

Запослени у комуналним предузећима, установама културе, Радиотелевизији Србије (РТС), 

Радиотелевизији Војводине (РТВ) и листу Мађар со протестоваће сутра испред Владе Србије 

због тога што им повећањем плата у наредној години неће бити враћен износ који је умањен 

2014 године.  

Запосленима у установама културе плате ће бити повећане за десет одсто али радницима који у 
том сектору раде у локалним заједницама пет одсто, док су РТС и РТВ искључени из повећања 
пошто је увођењем ТВ претплате престао правни основ, наводи се у саопштењу два 
репрезентативна синдиката - Самосталног синдиката и "Независности". 
Додаје се да је Влада одбила исплату надокнаде за умањење основице плата у Мађар соу због 
непостојања правног основа пошто је учешће јавних средстава у финансирању тог листа испод 
50 одсто и износи 20 одсто. 
Протест је заказан за 12 сати. 
 

 
 


