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Вучић: Реформе неће стати
П. ВАСИЉЕВИЋ
Александар Вучић са завршне конференције за новинаре у Влади, поручио:
Надлежним органима одговорићу на све оптужбе Радуловића. До 30. јуна закони о
раду, стечају и реструктурирању
ВЕЛИКЕ реформе у Србији биће настављене чим се окончају избори, а припреме за њих
почињу већ данас.
То је у четвртак поручио први потпредседник одлазеће владе, на, како је рекао, можда
последњој његовој конференцији за новинаре у Немањиној у овом мандату:
- Не искључујем могућност да вам се опет обратим са ове говорнице уколико буде хапшења
великих нарко-босова.
* ПЛАНОВИ
Уз ограду да најављује реформе које ће бити реализоване уколико његова политика добије
поверење грађана, Вучић је таксативно набројао стратешке правце:
- Донећемо Национални план за инвестирање. Инвеститори ће знати шта треба да испуне, а
региони и општине шта да понуде. Закони о раду, стечају и реструктурирању јавних предузећа
морају да буду усвојени до 30. јуна. Извршићемо реформу школства, где ће се први пут увести
оцене рада и наставника и школа.
Први потпредседник је најавио да ће Расим Љајић и он већ у петак почети истински дијалог са
радницима и послодавцима како би се дошло до заједничких решења:
- Сигурно је да нећемо одустајати од приоритета Владе и нећемо се никоме додворавати.
Најавио је и разговоре са ММФ већ током кампање, а захтев те финансијске институције је да
Србија смањи дефицит за 400 милиона евра:
- Министар Крстић је у Абу Дабију и очекујем договор о изузетно повољном кредиту којим
ћемо вратити неповољне позајмице које смо узимали у прошлости. Уколико бисмо минус од
2,6 милијарди евра покрили тим новцем, то би значило 300 милиона евра смањење дефицита
на годишњем нивоу.
РУСИ НИСУ ПОМИЊАЛИ БАЈАТОВИЋАВучић је демантовао спекулације да је одлуку о
изборима донео под притиском међународних фактора и да су Руси тражили да Бајатовић
остане у “Србијагасу”: - Тако са мном, са Србијом, не могу да разговарају ни Руси, ни
Американци, ни Немци ни било ко други. Србија сама и слободно доноси одлуке. Могуће је да
неко има симпатије према одређеним странкама, али то није питање за мене.
* ИВАНОВИЋ
Вучић је открио да је, поводом хапшења Оливера Ивановића, послао писмо Кетрин Ештон,
високој представници ЕУ:
- Тражимо да се Ивановић пусти на слободу, пошто ће, уколико остане у притвору, Срби
изгубити сваку врсту поверења у институције које им гарантују безбедност и опстанак на КиМ.
Ештонова би требало да посредује, јер је управо она заслужна за Бриселски споразум и за
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враћање поверења између Србије и ЕУ. Јасно је да Ивановић није личност која би бежала ако се
појаве основи за гоњење.
Први потпредседник је јавно упитао:
- Како је могуће да се неко терети за догађаје од пре 14 година, а да још није завршен
предистражни поступак? Како је могуће да је неко, наводно, починио тежак злочин, а да се све
време креће слободно по целом Косову, за разлику од свих нас, и да у предвечерје избора буде
ухапшен?
* РАДУЛОВИЋ
У вези с оптужбама које је на његов и рачун Владе изнео бивши министар Радуловић,
вицепремијер је поручио:
- Очекујем да ме позову надлежни органи и да у најкраћем року одговорим за све што ми се
ставља на терет. Важно је да државни органи све испитају, а ја поручујем да се нисам обогатио
ни за један динар, ниједну дневницу нисам узео у Влади и поносно излазим потпуно чистих
руку.
Вучић се оградио и од саопштења СНС да је потребно спровести истрагу против Радуловића, јер
“то није посао странке, већ државних органа”.
- Радуловића сам у Владу довео јер је имао добре идеје и намере. Али, у међувремену се он
претворио у политичара којег више занима кампања, што је најважнија разлика између њега и
министра Крстића, кога видим и у новој влади ако будем одлучивао о њеном саставу. Неће сви
садашњи министри СНС бити у тој влади.

http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/438885/Bankrot-ce-nas-naterati-da-smanjimo-javni-sektor

ИНТЕРВЈУ: ПРОФ. ДЕЈАН ШОШКИЋ

Банкрот ће нас натерати да смањимо јавни
сектор
Г. Булатовић
По свој прилици, расписивање избора одразиће се на повећање трошкова буџета, девизни курс,
али и на одлагање инвестиција, каже за “Блиц” проф. Дејан Шошкић.
Бивши гувернер НБС додаје да се не би изненадио да се као тачне покажу тврдње доскорашњег
министра привреде Саше Радуловића који тврди да је постојећи буџет неодржив и планиран на
бази очекиваних, а не договорених зајмова.
- Посебно ако на приходној страни буџета постоје планирани приходи који нису извесни и ако
се на расходној страни пробију предвиђени износи у току предизборне кампање - констатује
Шошкић.
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Мисија ММФ долази на преговоре у време завршнице предизборне кампање. Да ли је то
необично?
- Та посета је раније договорена. Испоставило се да ће бити у тренутку који претходи изборима,
али никакав аранжман у том тренутку неће бити склапан. Оно што је могуће јесте да и ММФ
очекује да се њихови саговорници са наше стране неће битно променити ни након избора.
Има ли Србија било какав аргумент у припреми новог аранжмана, ако заиста имамо
781.000 запослених у јавном сектору. Пуно година је прошло откако је Светска банка
радила анализу која је показала да је и тадашњи број запослених које плаћа буџет
превелик...
- Ми смо неприхватљиво каснили у реформи јавног сектора већ годинама уназад. У
околностима привредне кризе теже ју је спровести, али је она нужна. Рационализација јавног
сектора ће се десити или тако што ћемо је одлучно спровести ми сами и спасити се банкротства,
или тако што ће нас банкрот земље на то натерати.
Можемо ли направити аранжман са ММФ-ом само на бази обећања да ћемо решити
проблем јавних предузећа. То обећање дато је ММФ-у скоро пре деценију?
- Не. ММФ неће ризиковати своју репутацију да се упушта у аранжман са нашом земљом
уколико нема чврсте гаранције наше стране да се болне структурне реформе више неће
одлагати. Без ММФ-а и коренитих реформи, наша финансијска ситуација лако може врло брзо
постати неодржива.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/438766/SimonovicNetacno-da-je-visak-7000-zeleznicara

Симоновић:Нетачно да је вишак 7.000
железничара
Тањуг
Генерални директор Железница Србије Драгољуб Симоновић демантовао је данас тврдње
појединих синдиката да је 7.000 железничара вишак и додао да ће запослени у Железницама
имати редовне плате, упркос смањивању субвенција.
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Симоновић је рекао да упркос томе, што су Железницама Србије смањене субвенције за 2014.
годину за скоро око 1,5 милијрди динара, у односу на прошлу годину, да ће железничари
добијати плате као и пре с обзиром да то предузеће све више повећава прихопде од превоза
робе и путника.
Српске желенице ове године имаће на располагању око 12,6 милијарди субвенција.
Коментаришући најаве сидиката да 7. фебруара, против њега одрже протест, Симоновић је
рекао да Железнице имају 28 синдиката, од чега четири репрезентативна и да је само синдикат
Железничара Србије за протест, док су остала три синдиката одустала.
Он је истакао да је синдикат Железницацра Србије највише угрожен укидањем привилегија
њиховим синдикалним лидерима и да се зато и буне.
Симоновцих је поручио да ће се изборити са синдикатима у Железницама које већ дуго
исисавају новац из тог предузећа, или ће дати оставку. У том предузећу запослено је 18.400
радника.
http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/438748/Vucic-i-Ljajic-sutra-sa-sindikatima-i-Unijom-poslodavaca

Вучић и Љајић сутра са синдикатима и
Унијом послодаваца
Тањуг
Први потпредседник Владе Александар Вучић и потпредседник и министар спољне и
унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић састаће се сутра са лидерима водећих
синдиката и Уније послодаваца, саопштио је кабинет првог потпредсендика владе.
Вучић и Љајић разговараће са председником Савеза самосталних синдиката Србије Љубишом
Орбовићем, председником Уједињених гранских синдиката "Независност" Браниславом
Чанком и председником Уније послодаваца Србије Небојшом Атанацковићем.
Како се наводи у саопштењуу, састанак је заказан у 12.00 часова у згради Владе, Немањина 11.
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http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/438759/Godisnji-porez-za-zarade-iznad-219-miliona-dinara

Годишњи порез за зараде изнад 2,19
милиона динара
Тањуг
Годишњи порез на доходак грађана за 2013. морају да плате сви који су у тој години остварили
доходак изнад 2,19 милиона динара, објавила је данас Пореска управа.
Годишњи порез на доходак од 15 одсто плаћају грађани који су у календарској години
остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом
исплаћене у Србији у години за коју се утврђује порез, односно на износ већи од 2.185.488
динара.
Просечна годишња зарада у 2013. години износила је 728.496 динара, на основу података о
просечним годишњим зарадама и просечним годишњим зарадама без пореза и доприноса у
Србији, објављених у "Службеном гласнику", наводи се у соапштењу.
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/438779/Radnici-Zelvoza-kod-Mirovica

Радници Желвоза код Мировића
ФоНет
Представнике синдиката радника смедеревског Желвоза, који шеснаести дан протестују и држе
зграду Општине Смедерево у блокади, примиће сутра у Министарству привреде Игор Мировић,
министар региналног развоја и локалне самоуправе.
Састанак је иницирала градоначелница Смедерева Јасна Аврамовић, која је данас састала са
петочланом делегацијом синдиката.
На том састанку је договорено да ће их сутра у 11 сати, представнике пословодства Желвоза
примити Мировић како би се пронашло решење за ситуацију у којој се налазе, рекао је
председник Синдиката Слога -Желвоз Мики Нојић.
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Радници Желвоза од 15 јануара држе под блокадом скупштинску салу Општине Смедерево,
због чега ће 31. јануара 70 одборника градске Скупштине одржати седницу у Центру за културу.
Они држе под блокадом саобраћајнице захтевајући исплату заосталих зарада, оверу
здравствених књижица и спровођење раније обећаног социјалног програма, наводи се у
саопђштењу синдиката.

http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Izbori-bas-zbog-reformi.sr.html

Избори баш због реформи
Економисти сматрају да ће провера народне воље бити од користи ако би донели нову владу, „с
јачим мандатом и већим легитимитетом”
ословично обазриви економисти подељени су у процени шта српска економија може очекивати
од најављених ванредних парламентарних избора. За једне су непотребно губљење времена,
нова неизвесност, па чак и јасна порука да се одустаје од неопходних реформи. Други сматрају
да би било боље без ванредних избора, али кад су већ ту, надају се да нас неће скупо коштати и
да ће убрзати неопходне промене.
Преовлађује став да би избори били од користи ако би донели нову владу, „с јачим мандатом и
већим легитимитетом”, која би имала мање коалиционих партнера и чији интереси не би били
толико супротстављени да још једном одложе неизбежне промене, колико год биле непријатне.
Стојан Стаменковић, координатор пројекта месечника ,,Макроекономске анализе и трендови”
Економског института указује да се код нас још није десило да су избори прошли без озбиљних,
по правилу лоших последица по привреду. Губитак драгоценог времена је сасвим известан.
– Једина компензација за тај губитак времена могло би да буде формирање монолитније владе
од досадашње, која би била бржа и ефикаснија у спровођењу неопходних реформи – сматра
Стаменковић. – Делегације Међународног монетарног фонда доћи ће у фебруару, али ће
разговори о аранжману бити одложени за време после формирања нове владе. То није добро,
јер је аранжман добар сигнал за кредиторе и инвеститоре, односно за нама неопходан прилив
капитала.
Избори коштају, подсећа наш саговорник, тај трошак можда неће повећати буџетски дефицит,
али ће сигурно бити потрошена нека сума из предвиђених резерви.
– Најављено је да ће нова влада бити формирана у мају. Док се оснује Скупштина, осмисле и
утврде предлози кључних реформских закона, као што је закон о раду, због чијег одлагања је
министар привреде Радуловић поднео оставку, њихово усвајање се може очекивати тек крајем
првог полугођа – каже Стаменковић. – Завршетак реструктурирања 153 предузећа и
приватизација 615 још неприватизованих фирми, такође ће бити одложена за још пола године.
Прво полугође ове године за реформе је изгубљено. Хоће ли нова влада надокнадити тај
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губитак, показаће време. Много зависи од тога који ће људи бити министри привреде и
финансија. Премијер не пише законе.
За Милојка Арсића, одговорног уредника ,,Кварталног монитора” Фонда за развој економске
науке (ФРЕН), добра страна избора је у томе што пружају могућност да се реформе убрзају.
Добро је и што ће кампања кратко трајати, као што би било добро и да се влада брзо формира.
– Ако би се потом потписао споразум са ММФ, то би знатно повећало шансе да реформе буду
спроведене – сматра Арсић. – Реформама би погодовало да нова влада има мањи број странака
и да утицај мањих странака не буде толико велики да укочи реформе.
Љубомир Маџар, члан Академије економских наука, каже да је морао баш да се напрегне да
нађе нешто позитивно у превременим изборима. Није много тога нашао, додаје, осим
могућности да у новој влади буде ,,мање рогова у врећи”. Претпоставља да се на то циља. ,,Јер,
чему избори ако су, како су изјављивали, били сложни и успешни?” Сваки избори за привреду
значе неизвесност, а ванредни нарочито. Како за домаће, тако и за стране инвеститоре. Могућ
је пад рејтинга земље и повећање камата за будуће задуживање.
– Позитивно би могло бити да добијемо једну странку у влади која ће бити знатно јача него до
сада, која ће бити доминантна и себи моћи да дозволи луксуз да повлачи драстичне, тешке и
политички болне потезе. Без тога нема изласка из ове кризе у којој се привреда Србије налази
– тврди је Маџар.
Економски аналитичар Саша Ђоговић у ванредним парламентарним изборима види одлагање
реформе, чиме се повећава цена за излазак из кризе.
,,Очигледно је да су са овим изборима одложене реформе, које су дуго најављиване у јавном
сектору, где имамо значајан вишак запослених”, изјавио је Ђоговић Бети. Овај сарадник
Института за тржишна истраживања (ИЗИТ) сматра да је изгубљено нових шест месеци због
избора и периода за формирање владе. Одлагање решавања проблема предузећа у
реструктурирању у планираном року, до краја јуна ове године, свакако ће изазвати одређене
притиске на буџет Србије, јер ће се наставити издвајање новца за та предузећа од којих велики
део „вегетира”, рекао је он.
Уз оцену да свако одлагање реформи повећава цену за излазак из кризе, јер је статус кво
неодржив, он је истакао да ће до реформи кад-тад морати да дође, јер ће економска ситуација
натерати оне који су на власти да покрену реформе чак и у случају да не буде политичке воље.
„Суштински реформски заокрети мораће да дођу кад-тад, јер економска ситуација ће
диктирати, ако не буде ове године, то ће у сваком случају морати да буде идуће године, али
онда ћемо, верујем, плаћати вишу цену за те заокрете него што је то сада случај”, рекао је Саша
Ђоговић.
Владимир Круљ, виши саветник у консултантској кући „Креаб и Гавин Андерсон” у Бриселу,
очекује да расписивање ванредних избора овом приликом неће зауставити реформе, као што је
то био случај протеклих година и деценија, продубити буџетски дефицит и повећати јавну
потрошњу због удварања бирачима.
– Корист од ванредних избора био би чврст и потпун мандат најјаче странке, што ће омогућити
реформску политику, не само у економије, већ и у другим областима – сматра Круљ. – Нови
мандат би омогућио и уклањање политичке тензије, која је постојала у досадашњој коалицији,
настале због политичког договора који није реално осликавао политичку снагу чланица. Нова
влада ће највероватније моћи несметано да ради без сталног притиска политичке јавности за
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новим изборима, имаће стабилну подршку у парламенту, и самим тим простор да спроводи
потребне реформе, чак и оне које су непопуларне.
Ванредни избори овога пута носе реалну наду да ће нам бити боље, уверен је Круљ.
Александар Микавица

http://www.danas.rs/danasrs/ekonomija/traze_da_preduzece_pocne_da_radi.4.html?news_id=275399

Самостални синдикат Аутосаобраћаја позива Владу Србије да испуни обећања

Траже да предузеће почне да ради
АУТОР: З. Р.
Крагујевац - Новоизабрано руководство Самосталног синдиката у крагујевачком
Аутосаобраћају (АС-у) позвало је јуче Владу Србије, да као већински власник што пре реализује
обећано и омогући запосленима у тој фирми да раде и обезбеде егзистенцију себи и члановима
својих породица.
- Ценимо резултате који су постигнути досадашњим протестом радника АС-а и напорима
Владе, али, истовремено, сматрамо и да даље задржавање постојећег стања, које карактеришу
блокада и нефункционисање фирме, није у добробити предузећа. Зато тражимо да фирма
одмах након реализације социјалног програма, почне да ради, јер само радом можемо да
повратимо поверење корисника наших услуга - наводи се у јучерашњем саопштењу
Самосталног синдиката Аутосаобраћаја, предузећа у којем је део запослених који су лојални
Слободном синдикату у генералном штрајку још од средине октобра, од када траје непрестана
блокада аутобуских станица у Крагујевцу, Тополи, Баточини и Лапову.
Радници „Аутосабраћаја“ су, подсетимо, крајем прошле године, 45 дана непрекидно држали у
блокади железничку пругу и магистрални пут Крагујевац -Краљево, захтевајући исплату
десетак заосталих зарада, оверу здравствених књижица, реализацију социјалног програма за
прекобројне, решавање статуса предузећа, те утврђивање одговорности за његову пропаст.
Барикаде са пруге и пута уклонили су тек након разговора са првим потпредседником Владе
Александром Вучићем и његовог обећања да ће им бити исплаћене заостале зараде и
реализован социјални програм, те да ће нови менаџмент стићи у фирму до Божића, а да ће
Аутосаобраћај од средине фебруара пословати као државно предузеће.
До сада су, на име неисплаћених зарада, добили две позајмице из Фонда за развој, а
реализација социјалног програма би требало да буде окончана данас, после чега ће из АС-а
отићи око 300 од укупно 480 запослених.
Влада одредила нови менаџмент
Незванично се сазнаје да је Влада Србије на овонедељној седници одредила нови трочлани
менаџмент Аутосаобраћаја, који би ту фирму требало да преузме крајем ове, или почетком
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наредне седмице. Преостали радници АС-а очекују да ће предузећа, убрзо по доласку новог
пословодства, почети поново да функционише, односно да превози путнике.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/ko-dobija-pomoc-od-drzave-ne-sme-da-otpusta-radnike

Ко добија помоћ од државе не сме да
отпушта раднике
Бројне су компаније у Србији које су претходних година добиле различите врсте
субвенција од државе да би отварале нова радна места, али су неке од њих при том
биле оптуживане да су отпуштале раднике за чије запошљавање добијају државну
помоћ.
Председник Привредне коморе Војводине Ратко Филиповић каже да то никако не би смело да
се дешава и да треба створити механизме да би се такви догађаји предупредили.
Медији су претходних дана обавештавали јавност о наводној злоупотреби такве врсте у
америчкој компанији "ТРС Европа" са седиштем у Петроварадину. Наиме, део отпуштених
радника устврдио је да је њих 29 добило отказе да би компанија у будућности уместо њих
запослила друге раднике уз помоћ субвенција. С друге стране, у ТРС-у су одбацили такве
наводе, објашњавајући да су субвенције које би евентуално добили од државе за ново
запошљавање од 120.000 динара далеко ниже од трошкова отпремнина које ће морати да
исплате својим донедавним упосленицима, те да отказ нису добили они радници за чије је
запошљавање претходно добијена државна помоћ.
Како год било, ТРС није прва фирма која је оптужена да је узимала субвенције за отварање
нових радних места и потоње отпуштање радника. У јавности се прстом упирало и на много
веће инвеститоре, попут „Фијата” у Крагујевцу, јужнокорејске „Јуре” у Рачи...
Председник ПКВ-а Ратко Филиповић каже да би такве ствари, уколико их има, требало
спречити, унапред постављајући критеријуме који то не би дозволили.
– Не само то већ и многи други критеријуми пословања треба да буду испитани. Заправо,
предузеће које прима субвенцију морало би да потпуно отвори своје пословање и своје књиге
ономе ко даје субвенцију. Државна помоћ мора да буде сврсисходна, да се тачно зна како је
утицала на пословање предузећа – објашњава у изјави за наш лист Филиповић.
Он додаје да је друго питање да ли држава уопште треба да субвенционише компаније, али да
је, ако се то већ ради, онда „апсолутни минимум одговорности” да давалац субвенције има увид
у то како се она троши.
Неке од таквих критеријума, додуше и имају институције које се у Србији баве доделом
државне помоћи привреди. Агенција за привлачење инвестиција и промоцију извоза СИЕПА,
која је из буyета домаћим и страним компанијама на име субвенционисања отварања нових
радних места проследила 300 милиона евра, прописује у својим правилницима „да се број
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радних места код корисника средстава не смањује у периоду од три године након достизања
пуне запослености предвиђене инвестиционим пројектом”. Такође, представници те агенције
раније су у јавним иступима наглашавали да инвеститори који су добили субвенције имају
обавезу да плате радника не буду ниже од 20 одсто изнад републичког минималца, те да је због
непоштовања те обавезе раскинуто око 50 одсто уговора и наплаћено 15 банкарских гаранција.
Субвенције које даје СИЕПА, а чије је додела заустављена претходних месеци, кретале су се
између неколико хиљада и 10.000 евра по новозапосленом.
В. Чворков
Три месеца контроле?
Субвенције за отварање нових радних места додељује и Покрајински секретаријат за привреду,
додуше знатно мање од републичких – 130.000 динара по новозапосленом. У
прошлогодишњем конкурсу Секретаријата наведено је да субвенцију може добити послодавац
који није смањивао број радника у последња три месеца која претходе месецу у којем је поднет
захтев за добијање помоћи, „осим у случају нормалне флуктуације запослених“. Такође, у истом
периоду, компанија је дужна да измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално
осигурање за запослене.

http://www.dnevnik.rs/ekonomija/sindikat-cuva-privilegije

Синдикат чува привилегије
– Синдикални лидери у „Железницама Србије” најављују протест да би сачували
привилегије и интересе који су на штету радника – тврди директор „Железница”
Драгољуб Симоновић.
– Свако од њих има много бенефита на терет радника, за кога они наводно проливају крв, а
радници најбоље знају шта они раде.
Поводом најава појединих синдикалних лидера у „Железницама” да ће 6. фебруара у Београду
организовати протест и тражити Симоновићеву смену, он је рекао Танјугу да није реч о
радничком протесту већ о политичком, с обзиром на тро да се позивају на скуп и грађани који
немају везе са железницом.
– Протест не најављују синдикати већ петнаестак синдикалних лидера, који су имали толике
бенефиције од „Железница” да се то коси са здравим разумом – нагласио је Симоновић, и
додао да „свако од тих синдикалних лидера има фирму која за ’Железнице’ ради нешто
приватно”.
По његовим речима, они покушавају да зауставе оно што не могу зауставити. Симоновић је
рекао да има информације о томе да ће синдикални лидери закупити аутобусе да би довезли
људе на протест у Београд, али да у њима неће бити радници „Железница” већ свако ко буде
хтео да учествује.
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РТВ
http://www.rtv.rs/sr_lat/drustvo/vucic-i-ljajic-sa-sindikatima-i-poslodavcima_457779.html

Вучић и Љајић са синдикатима и послодавцима
БЕОГРАД
Први потпредседник Владе Србије Александар Вучић и министар спољне и
унутрашње трговине и телекомуникација Расим Љајић састаће се данас с
представницима два репрезентативна синдиката и Уније послодаваца, најавила је
Влада.
На састанку ће бити председник Савеза самосталних синдиката Србије Љубишав Орбовић,
председник Уједињених гранских синдиката Независност" Бранислав Чанак и председник
Уније послодаваца Србије Небојша Атанацковић.
У саопштењу Владе није најављено шта ће бити тема састанка.
Вучић је јуче на конференцији за новинаре рекао да ће он и Љајић данас са синдикатима
разговарати о формирању нове радне групе, која ће усагласити измене Закона о раду.
Претходна радна група је, без учешћа репрезентативних синдиката, припремила Нацрт измена
и допуна Закона о раду који је био у јавној расправи од 18. децембра до 10. јануара.
Предложеним изменама Закона о раду нису били задовољни скоро сви синдикати у Србији, те
је 20. јануара на састанку премијера Србије Ивице Дачића и првог потпредседника Вучића с
представницима репрезентативних синдиката и Уније послодаваца, одлучено да се поново
разматрају измене тог прописа.
Синдикати су 23. јануара организовали у предузећима и установама у Србији једносатни
штрајк, као упозорење да се убудуће ниједан закон који се односи на услове рада и права
радника, не може мењати без дијалога с њима.
Дачић је делегацији синдиката који су Београду 24. јануара организовали протест, обећао да ће
Социјално-економски савет поново разматрати и измене закона о стечају и приватизацији,
иако су предлози тих закона већ у скупштинској процедури.
Измене закона о раду, стечају и приватизацији, како је раније најављивано, требало је да буду
донете најкасније до краја јануара, али Вучић је данас рекао да усвајање тих закон предстоји до
краја јуна.
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