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НЕ ПРОНАЛАЗЕ СЕ САМО РАДНИЦИ НА ЦРНО ПО ПРЕДУЗЕћИМА

Уловили 813 илегалних фирми
затеченим да раде без уговора и
такве смо брисали из евиденције
незапослених, због чега су губили
одређена права, па и право на
новчану накнаду за случај незапо-

У прва два и по месеца ове године спроведено је нешто више
од 7.000 инспекцијских надзора,

којих је пронађено 2.870
радника на црно. Највећи проценат их је у пољопривреди, грађекоже,
винству,
производњи
обуће, угоститељству и другим
услужним делатностима.
Министар за рад, запошљавање, борачку и социјалну политику
Алесандар Вулин истиче да је највећи проблем рад радника на црно у пољопривреди, додајући да
ће због тога Влада Србије до краја године предложити закон о сезонском раду. Тим законом, како
је објаснио, биће омогућено послодавцима да готово без биропријаве
кратских
процедура
сезонског радника, а да он буде
осигуран, заштићен и добије све
оно што му по закону припада.
Сваки појединац који ради нетоком

пријављен,

нажалост,

једе соп-
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ствену

будућност
јер губи
могућност да време проведено

на раду икада више упише и валоризује и за њега оствари пензиј-

социјално
право - каже Вулин. - Да би се
променила таква судбина појединаца, потребно је променити укуп-

ско,

инвалидско

и

ће знати да ће, уколико раде по
закону, бити заштићени и конкурентни на тржишту.
Сузбијање обима сиве економије је један од стратешких приоритета државе и Влада Србије је
ову годину прогласила Годином
борбе против сиве економије, а
један од начина да се она сведе на
најмању меру јесте и Споразум о
пословној сарадњи Националне
службе за запошљавање и Инспектората за рад. Управо такав

акт потписали су челници тих две-

ју државних институција и он треба да омогући, између осталог, и
контролу образаца који се подносе приликом пријаве и ођаве радника на обавезно социјално
осигурање јер велики број лица,
због погрешног дефинисања раз-

лога престанка радног односа од
послодавца, не може да оствари
право на новчану накнаду.
Од Инспекције рад смо и до
сада добијали податке о лицима

ни привредни амбијент, а да би се
он променио, мора се сузбити си-

Позив радницима да пријаве рад на црно

ва економија која прекршиоцима
закона обезбеђује јефтинији производ, односно нелојалну конкуренцију. На нама је да учинимо

позвао је раднике у Србији да се
обрате Инспекцији рада чим примете да било ко покушава да
угрози њихова законом гарантована права. Он истиче да, докле
год је неповољна ситуација на тржишту рада, на којем постоји
већи број незапослених од пунуде посла, увек ће бити и сиве
економије, односно радника који пристају на то да раде на црно јер немају другог избора.

све што је могуће да сиву економију сведемо на најмању могућу
меру и да, самим тим, будемо

атрактивни за инвеститоре који

Министар Александар Вулин

-

рекао је директор
НСЗ-а Зоран Мартиновић.
Захваљујући проверама на терену, у
прошлој години смо избрисали с
евиденције око 140 лица затечених у раду на црно.
Директор Инспектората за рад
Бојан Јоцић истакао је да је прошле године инспекција у раду на
црно затекла 1 9.470 особа, а да је
после тих контрола у наредна три
дана пријављено њих 1 7.470. Уједно, инспекција је прошле година
открила и 814 нерегистрованих
привредних субјеката.
Поменути споразум је, с једне
стране, окренут заштити права
радника, а с друге, сузбијању нелојалне конкуренције
каже Јоцић. - Много смо радили на
побољшању ефикасности рада
Инспекције, што је резултовало
повећањем броја откривенихслучајева рада на црно у прва два месеца ове године од шест одсто у
односу на исти период лане, а такође је повећан и број пријава у
радни однос. Инспекција сада послености

-

-

-

седује посебне уређаје којима на

лицу места можемо утврдити да
ли је радник пријављен. Нелегални рад је најприсутнији у сектору
грађевине, угоститељства и у домену прехрамбених производа,
али наше искуство говори да су
такве појаве генерално присутне
у свим делатностима.
Љ. Малешевић

