Србија
(Srbija)

Права земљорадника
у Доњој Аустрији

Земљорадничка комора за Доњу Аустрију је правни заступник за све запослене у
пољопривреди и шумарство у Доњој Аустрији. Свако ко је засновао радни однос у
пољопривредном предузећу у Доњој Аустрији је аутомацки члан ове
коморе. Главни задатак Земљорадничке коморе је бесплатна радно-правна помоћ
за све чланове ове коморе.
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Најнижа могућа плата за помоћне раднике изнои € 1345,81 бруто/€ 1125,76
нето за 40 сати рада недељно (стање 1.6.2018.год). Информишите се, која вам
накнада у вашој делатности припада! Право на најнижу плату имају такођер
радници позајмљени из других предузећа, односно послани радници.
Договор око најниже загарантоване плате бит ће праћен од стране Благајне
здравственог осигурања, Финанциског уреда а посебно од стране
Финанциске полиције. У случају прекршаја истога предвиђене су високе
казне.

Код заснивања раднога односа морају вам се уручити различити документи
(папири) посебно:
 Пријава код Благајне Здравственог осигуранја за Доњу Аустрију
Обратите пажњу на датум пријаве!
 Уговор о раду или потврда о раду у писаном облику.
За сваки обрачунски период мора вам бити достављена платна листа.

Сваки запослени у пољопривреди има право на посебне исплате односно
„13“ и „14“ месечну плату.

Прековремени рад (код пуне запослености 40 сати седмично) колико дуго и
када мора бити договорен. Прековремени рад се плаћа посебно (додатак на
сатницу)

Водите сами евиденцију о вашем радном времену! Без евиденције не може
се проверити обрачун плате.

ВИ имате право на 5 недеља плаћенога годишњег одмора у једној радној
години.

Уколико из оправданиј разлога не можете доћи на посао (нарочито у случају
болести) имате право на наплату. У једном временском периоду
послодавац је дужан редовно исплаћивати плату.

Kontakt:
NÖ Landarbeiterkammer
Marco D´Aviano Gasse 1
1015 Wien

Tel.: 01/512 16 01 - DW 14
Fax: 01/513 93 66
e-mail: lak@lak-noe.at
www.landarbeiterkammer.at/noe

Неопходан договор
термина!
Сва питанја искључиво на
немачкомјезику!

