ОВЕ ГОДИНЕ ЗАТЕЧЕНО 270 ЛИЦА
АНГАЖОВАНИХ БЕЗ УГОВОРА О РАДУ
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У првих шест месеци ове године, 270 лица је затечено да раде на
црно. Највећи број радника на црно је у области грађевинарства,
потом у угоститељству, трговини и пољопривреди.

Одсек инспекције рада Севернобачког округа је током прошле године
открио 415 радника на црно. Са овим радницима су послодавци након
тога засновали радни однос. До 30. јуна ове године, број радника
затечених да раде на црно је 270. У инспекторату рада истичу да је
највећи број радника који раде без уговора о раду у области
грађевинарства. Осим у грађевини, већи број радника на црно
инспектори рада затичу у угоститељству, трговини и пољопривреди.
Највећи број лица који су радили на црно је управо у
грађевинарству, што има за последицу највећи број повреда на раду,
због чега је и посебна пажња усмерена ка контроли градилишта, на
којима се врло често дешава да људи раде као нерегистровани
субјекти, односно да се ангажују лица која нису закључила уговор о
раду, нису пријављена на обавезно социјално осигурање, нити су им
достављена било каква лична заштитна средства - каже Божо
Ивковић, шеф Одсека инспекције рада Севернобачког управног
округа.

Закон о раду у члану 273. предвиђа казне за предузетнике и правна
лица која не закључе уговор о раду са ангажованим радницима. За
предузетнике је новчана казна у износу од 300 до 500 хиљада
динара, а за правна лица од 600 хиљада до 2 милиона динара, а
прекршајно одговара и одговорно лице.
- Желим да напоменем да имамо нулту толеранцију за рад на црно и
нерегистроване субјекте, односно када утврдимо да неко обавља
делатност без уписа у општи односно посебни регистар. Овом
приликом апелујем на послодавце да инспектори рада раде седам
дана недељно 365 дана у години - напомиње Ивковић.
У Одсеку инспекције рада Севернобачког управног округа истичу да
су честе и ноћне и викенд акције контроле како би се сузбио рад на
црно.

