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Уводна реч министра за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања Зорана Ђорђевића
Тешко да би се могао пронаћи неки од 17 Циљева одрживог развоја, који није непосредно
или барем у знатној мери повезан са делокругом Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питња. Јасно је да Циљеви обухватају широку и динамичну агенду,
која је по својој природи универзално применљива што је, када је реч о Републици Србији,
нарочито видљиво у активностима овог министарства.
Окренуто ка незапосленима, теже запошљивим лицима, угроженим и маргинализованим
групама, особама са инвалидитетом, мигрантима, лицима, којима је неопходна социјална
подршка, а с друге стране надлежно за послове запошљавања и предузетништва, кретања
на тржишту рада, система пензионог и инвалидског осигурања, породичноправне заштите,
равноправности полова, синдикалног организовања, планирања породице и заштиту
породице и деце – Министарство је неизбежни институционални стуб у укупном
прогресивном развоју Републике Србије и доприноси, између осталог, испуњењу Циљева
одрживог развоја и значајном броју од 169 њихових Подциљева и 232 Глобалних
индикатора.
У Републици Србији тежимо да сваком – без обзира на лично својство, адресу становања
или информисаност – омогућимо да може тражити адекватан посао, одрживо зарађивати,
да не буде маргинализован, подржан у личним тешким социјалним и економским
ситуацијама, достојанствено препознат као равноправан члан друштва, да му се поштује
породица. Предлажемо и доносимо прописе на овом јединственом пољу, којим
ублажавамо патње, оснажујемо појединце и остварујемо права наших корисника.
Донели смо Закон о изменама и допунама Закона о раду у јулу 2014. године, којим смо
смањили непотребне административне процедуре; Закон о поједностављеном радном
ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима у јуну 2018. године, којим
смо смањили рад на црно у пољопривреди; Закон о изменама и допунама закона о мирном
решавању радних спорова у јуну 2018. године, којим је створен законски оквир да се што
више индивидуалних и колективних радних спорова реши на миран и ефикасан начин
пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова.
У јулу 2016. године донет је Закон о спречавању насиља у породици којим је омогућено
привремено удаљење насилника из куће и привремена забрана контактирања и приласка
жртви и координисани рад и сарадња јавних тужилаштава, полиције и центара за
социјални рад. Прошле године, усвојено је Упутство о реализацији обавеза центара за
социјални рад у примени Закона о спречавању насиља у породици.

Усвојили смо и нови Закон о финансијској подршци породици са децом крајем 2017.
године, којим смо предвидели накнаду по основу рођења, неге и посебне неге детета и
права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи корисника новчане
социјалне помоћи. Закон подразумева директну исплату свих права на рачун корисника.
Министарство врши рефундацију плаћеног ПДВ-а за увоз аутомобила особама са
инвалидитетом са телесним оштећењем 100% по једном основу и родитељу, односно
старатељу детета са телесним оштећењем 100%. За наведене намене у 2018. години
обезбеђена су буџетска средства у укупном износу од 468 милиона динара. За подршку
предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у
2018. години предвиђена су средства у укупном износу од 700 милиона динара и то за
субвенцију зарада за особе са инвалидитетом за око 1 200 запослених особа са
инвалидитетом у 52 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са
инвалидитетом и за доделу средстава за побољшање услова рада путем јавних позива.
Било да радимо на испуњењу Циљева усмерених ка свету без сиромаштва и глади,
достојанственог рада и економског раста, било да смо окренути смањењу неједнакости и
остварењу родне равноправности, односно јачања положаја жена и девојчица – увек
планирамо, радимо и одговарамо на потребе свих угрожених не доводећи у питање
благостање других, којима подршка није потребна, али без чијег учешћа и доприноста не
бисмо могли помоћи угроженима. У том процесу, нико не сме да остане заборављен или,
како је назив данашње сесије – изостављен. Тема Сесије је и неједнакост на коју гледамо
као на ургентни изазов у искорењивању, али и као опомену да сами, у покушају пружања
помоћи угроженим категоријама, не доведемо у питање функционисање других, којима
подршка није потребна и тиме одузмемо неопходни потенцијал за остварење коначног
циља, а то је достојанствена, ефикасна, успешна и задовољна Србија.

