ПРЕКОПУНЕЛИНИЈЕ

У фирми од 102 људи
- 99 ради на црно
И поред сталних инспекцијских контрола, у нашој земљи и даље има сиве
економије и непријављених радника, а у борбу против незаконитости
укључила се и Национална алијанса за локални економски развој

-

Ниш Сива економија и рад на црно и даље су велики проблем Србије, због чега је неопходно много више
акција на увођењу реда него што је то
било до сада. Ово је закључено на великом скупу који су Нишу организовали Нишавски округ и Инспекторат
за рад Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Како је рекао начелник овог округа
др Александар Цветковић, основни
циљ одржавања овог скупа, којем су
присуствовали и председници свих
општина с југа Србије, представници Регионалне привредне коморе,
начелници надлежних управа и директори јавних предузећа у овом делу
наше земље, јесте сузбијање сиве економије од које држава има само велику штету и баш никакве користи.
Највећи проблем јесте рад на црно, који никако да се сузбије, иако се
о томе стално говори, а који траје не
годинама, него деценијама. Због рада
на црно држава свакодневно губи јер
се за такве раднике не уплаћују порези и доприноси, а и сами радници
су на губитку плаћени су мање, немају радни стаж, остају без здравственог осигурања. . . Колико је ова појава узела маха може се видети из само
једног примера на подручју Нишавског округа откривена је и фирма са
102 радника, од којих је само троје
било пријављено. Сви остали радили су на црно.
Током претходне године инспекцијске службе у Србији обавиле су
око 55.000 надзора и контрола, после чега је донето 13.500 решења о
отклањању пропуста и недостатака,
али и 395 решења о забрани рада субјеката који су највише радили противзаконито и ангажовали илегалне
раднике. У истом периоду инспектори су поднели око пет хиљада захтева
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-

Градилиште: да ли су сви радници пријављени

за покретање прекршајног поступка
против оних који не поштују закон,
а надлежним тужилаштвима званично је поднето 55 кривичних пријава
против одговорних лица, рекао је др
Цветковић.
Према наводима директора Инспектората за рад Србије Бојана Јоцића,
240 инспектора максимално је и свакодневно ангажовано у контролама и
постижу добре резултате на сузбијању
рада на црно. На тај начин помаже се
пре свега запосленима и фирмама које
легално послују, али и држави Србији.
Због штете од рада на црно у наредном
периоду биће много више конкретних
активности Инспектората за рад, речено је на скупу у Нишу.
У исто време када је одржан овај
значајан скуп у Нишу објављени су и
резултати истраживања које спровела Национална алијанса за локални
економски развој Србије (НАЛЕД).
Ти резултати су још алармантнији

-

само нешто више од трећине привредника у нашој земљи задовољно
је резултатима борбе државних органа против сиве економије. Сви остали нису Још занимљивије је да око
65 одсто привредника у Србији тврди како њихово пословање није угрожено порезима и наметима државе
на плате и зараде. Напротив, према
истраживањима НАЛЕД-а, успешни
привредници, без обзира на то што
их сигурно нема довољно у нашој земљи и што би могло да их буде много
више, као највећи терет у свом раду
виде конкуренте из сиве зоне.
Очекује се да план повећаних активности на сузбијању сиве економије и рада на црно буде много озбиљнији и темељнији не само да би се
спречила евидентна и велика штета
коју трпи држава, већ и да би се заштитили они који регуларно послују
и од којих та иста држава има користи.
Тома Тодоровић
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