
Serbisch  

1 

 

 

 0316/83 25 07-0 

 office@lak-stmk.at 

 Raubergasse 20, 8010 Graz 

 www.lak-stmk.at 

 

 

 

Информација Земљорадничке коморе за Штајерску 
 

 

Права земљорадника у Штајерској 
 

Земљорадничка комора за Штајерску је правни заступник за све запослене у 

пољопривреди и шумарство у Штајерској. Свако ко је засновао радни однос у 

пољопривредном предузећу у Штајерској је аутомацки члан ове коморе. Главни задатак 

Земљорадничке коморе је бесплатна радно-правна помоћ за све чланове ове коморе. 

 

1. Најнижа могућа плата за помоћне раднике изнои € 1.434,00 бруто/€ 1.182,01 нето 

за 40 сати рада недељно (стање 1.1.2020.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. 

 

2. Код заснивања раднога односа морају вам се уручити различити документи 

(папири) посебно: 

 Пријава код Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) 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. 

 

3. Сваки запослени у пољопривреди има право на посебне исплате  односно „13“ и 

„14“ месечну плату. 

 

4. Прековремени рад (код пуне запослености 40 сати седмично) колико дуго и када  

мора бити договорен. Прековремени рад се плаћа посебно (додатак на сатницу) 

 

5. Водите сами евиденцију о вашем радном времену! Без евиденције не може се 

проверити обрачун плате. 

 

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

 

7. 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. 
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Rad po vrućini 
 

 

Koje opasnosti/efekti prete prilikom rada po velikoj vrućini i/ili intenzivnom 

zračenju sunca? 

 povećani rizik od nesreće, podložnost greškama 

 Toplotni udar (crvenilo kože, ubrzano disanje, ubrzano lupanje srca, smanjena svest, 

koma - pažnja: životna opasnost) 

 Toplotni kolaps (pad krvnog pritiska, osećaj slabosti, vrtoglavica, mučnina i 

nesvestica) 

 Sunčani udar (mučnina, vrtoglavica, česte glavobolje) 

 Sunčanje, rizik nastanka raka kože 

 smanjen radni učinak i kvalitet rada (30-70% kod perioda letnjih vrućina) 

 

Da li postoji „bez zagrevanja"? 

 Zakonom nisu utvrđene granice temperature 

 → nema zahteva za „bez zagrevanja" kod određenih temperatura. 

 ALI: Poslodavac je zakonski obavezan da preduzme mere, da opterećenja od vrućine 

drži što je manje mogućim (obaveza staranja o dužnosti). 

 Pri tome kolektive mere (npr. jedra za leto) imaju prednost u odnosu na individualne 

(npr. kreme za sunčanje). 

 

Koje mere dolaze u obzir? 

 Obezbeđene bezalkoholnih pića 

 Senčenje radnog mesta npr. uz suncobran/jedro za sunce 

 Zaštitna odeća, npr. letnje kape, zaštita za vrat, prsluci za hlađenje, UV-zaštitna odeća, 

naočare 

 Sredstva za zaštitu od sunca (krema za sunčanje) 

 rashlađeni timski kontejneri/prostori za boravak 

 rashladna komora/frižider za pića i jela 

 organizacione mere (pomeranje početka radnog vremena na ranije, izbegavanje 

podnevne vrućine) 

 Upućivanje radnika u pružanje Prve pomoći, posebno kod toplotnog kolapsa, 

sunčanice, toplotnog udara 

 Zatvoreni prostor: Ublažiti propise o garderobi (laka obuća, letnja garderoba), 

obezbeđenje ventilatora (izbegavati promaju), provetravanje ujutro i uveče (noćno 

hlađenje), senčenje putem spoljnih roletni 

 

Šta važi za radove u zatvorenom prostoru? 

 Poslodavac treba da se stara o tome, da što je moguće više sledeće temperature 

vazduha budu održane: 

a. Nisko telesno opterećenje (sedenje, rad u kancelariji): min. 19 °C i max. 25°C 

b. Normalno telesno opterećenje (stajanje): min. 18 °C i max. 24°C 

c. Visoko telesno opterećenje (zanatske aktivnosti): min. 12 °C 

 Izuzeci su mogući, kada vrsta korišćenja prostora ne dozvoljava gornje vrednosti (npr. 

staklenik, hladnjača) 

 Ne postoji osnovno pravo na klima uređaj. 
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Šta raditi kod Hitnih slučajeva usled vrućine - mere Prve pomoći? 

 Podesiti lanac spašavanja u pokretu = Prva pomoć (uključujući upućivanje Prve 

pomoći) - Spasilačka služba - Bolnica (u slučaju sumnje UVEK obavestite spasioce!) 

 Radnika/radnicu ne ostavljati bez nadzora 

 Ležanje na ravnoj površini u hladnom prostoru, noge podignute 

 Obezbeđenje tečnosti 

 vodom nakvašene, rashlađene peškire staviti na vrat i postaviti da legne na ravnu 

površinu 

 


