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Министарска правде Нела Кубуровић изјавила је да се у наредних десетак дана
завршава јавна расправа о изменама Закона о извршењу и обезбеђењу и да верује да ће
након тога предлог закона убрзо бити упућен Скупштини Србије на усвајање.

  

  

"Према Акционом плану за положај Србије на Дуинг бизнис листи Светске банке о
условима пословања, предвиђено да закон буде усвојен у трећем кварталу ове године,
али верујем да постоји могућност да то буде и раније", казала је она новинарима на
конференцији о сивој економији.

  

Она је подсетила да је тај закон битан, "јер од брзине извршења зависи колико је
остварен степен владавине права у Србији, зависи позиција Србије на Дуинг бизнис
листи, али и колико су заштићени повериоци и дужници".

  

Према њеним речима, највећа новина која се предвиђа законом је да је онемогућена
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продаја непокретности у којој дужник станује у случају комуналног дуга у износу до
5.000 евра.

  

"Друга значајна промена је цензус до кога може бити оптерећена плата за принудно
извршење, односно уместо садашње две трећине, плата ће моћи да буде оптерећена до
половине, а када је реч о пензију уместо половине до једне трећине, док ће минималац
моћи да буде оптерећен до једне четвртине", рекла је министарка правде.

  

Кубуровић је као "најреволуционарније решење" у закону оценила увођење електронске
аукције за продају непокретности, јер ће се на тај начин отклонити "све негативне приче
које се односе на тај део извршног поступка".

  

"Сада ћемо имати транспарентан поступак у коме ће свима бити омогућено да учествују
и до самог завршетка продаје, док се лице не укњижи у катастар неће се знати ко је
купац", казала је Кубуровић.

  

Ђорђевић: Нови закон о безбедности и здрављу на раду ове године

  

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић изјавио је
да се у току године очекује усвајање новог Закона о безбедности и здрављу на раду, а у
плану су и Закон о осигурању у случају повреде на раду, измене Закона о социјалној
заштити, као и закони о социјалним картама и о социјалном предузетништву. 

  

Ђорђевић је, на годишњој конференцији Владе Србије и Националне организације за
локални економски развој (НАЛЕД) "Излаз из сиве економије", оценио да ће сви ти
закони допринети бољој заштити грађана. 

  

"Обавеза Владе Србије је да брани радничка права и у томе треба сви заједнички да
учествујемо. Радници треба да буду свесни својих права и да пријаве оне који их крше.
За државу они представљају кључ успеха, јер без задовољних радника, нема ни добрих
резултата, а ни напретка", рекао је министар. 
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Он је истакао је да је у току 2017. и 2018. године Министарство посебно водило рачуна о
борби против сиве економије. 

  

"Сви радници морају да раде у складу са законом, јер тиме остварују и право на
здравствено и социјално осигурање, а желимо да и они тога буду свесни. Појачаним
инспекцијским надзорима контролишемо и послодавце, односно да ли су обезбедили
права која радницима следују", казао је Ђорђевић. 

  

Он је подсетио да је на сајту Министарства објављују листе оних који раде у складу са
законом, али и оних који га крше и изразио уверује да ће и то допринети да се смањи
рад на црно. 

  

Према његовим речима, у 2018. години било је за 31 одсто више инспекцијских надзора
него у 2017. години, али да је ипак утврђен мањи број оних који су радили на црно. 

  

Као посебно значајно за напредак Србије оценио је и израду социјалних карата, које ће
омогућити да расподела социјалне помоћи буде транспарентнија.

  

(Бета)
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