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УВОД
Да ли сте сезонски радник?
Уверите се да знате све о својим
правима!
Разумевање своја права може бити
изазов, посебно када прелазите границе
ради сезонског посла. Срећом, ЕУ штити
све раднике постављањем минималних
радних стандарда у свих 27 земаља
чланица ЕУ. У овој брошури ћете
научитио својим правима као сезонског
радника: од услова запослења до услова
рада и више.

РАДНА ПРАВА
Сваки декларисани сезонски радник
у ЕУ има право на једнак третман
у погледу запошљавања. Будите
информисани како бисте заштитили
своје интересе!

Ваш послодавац би требао да вам
понуди важећи уговор о раду који
прецизира:
место и врста посла;
трајање запослења;
награда;
 радно време недељно или месечно;
 износ плаћеног одсуства, ако их има.
Имајте на уму да имате право на исти
једнак третман као и држављани земље
чланице ЕУ домаћина у погледу:
у слова запошљавања, укључујући
минималне плате, радно доба и услови
рада;
 раво на заштиту од неоправданог
п
отпуштања;
радно време;
одстуство и празници;
з дравствене и безбедносне захтеве на
радном месту.

ОБЈАВЉЕН
СЕЗОНСКИ ВОДИЧ
ЗА РАД

#Rights4AllSeasons
#EU4FairWork
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ПОДИЋИ ПРИГОВОР

Уверите се да ваш радни уговор
укључује социјално осигурање.
Ово укључује, али није ограничено на,
право на:

Ако су ваша права повређена,
имате право подићи жалбу.

 Једнак третман као и држављанима
земље чланице ЕУ домаћина у
погледу различитих врста социјалне
сигурности(болести, инвалидност,
и старости).
 Приступ образовању и стручној обуци,
као и савети о сезонском послу које
нуди канцеларија за запошљавањеи
друге јавне службе.

СМЕШТАЈ
Имате право на пристојне услове
живота када то договори послодавац
или преко њега.
 Изнајмљивање не би требало да
буде прекомерно у поређењу са нето
накнадом за ваш рад или сличним
могућностима смештаја.

 Поднесите жалбу против
послодаваца директно или преко
треће стране, користећи важеће
националне механизме у вези али не
ограничавајући се на:
— дискриминацију и неповољан
третман на радном месту због
националности, вере или етничке
припадности;
— не примање прихода;
— узнемиравање на радном месту.
 Уживајте у истим правним средтсвима
као и држављани земље чланице ЕУ
домаћина.

ПРАВО НА ЗАСТУПНИКА
Имате слободу да се придружите
синдикату или било којој оганизацији
која представља раднике у вашем
сектору.

 Закупнина не би требало да се
аутоматски одбија од плате.

 Уживајте у праву на удруживање и
учланите се у синдикат како бисте
колективно заштитили своја права.

 Смештај треба да обезбеди адекватан
животни стандард.

 Имате право на штрајк и предузимање
индустријских радњи.

 Смештај треба да задовољи опте
здравствене и безбедносне стандарде
у тој земљи.

КОНТАКТНИХ БОДОВА
Више питања? Да ли вам је потребна помоћ?
Обратите се следећим институцијама да
бисте добили све релевантне информације о
пријављеним сезонским пословима:
 Националне контактне тачке или веб странице.
 Обратите се националне контактне тачке своје
земље, на пример амбасадама или конзулатима.
Е ЛА кампања за више информација о својим
правима.

 https://twitter.com/EU_ELA
 https://www.facebook.com/europeanlabourauthority
 https://www.linkedin.com/company/european-labour-authority
Сазнајте више о својим правима и кампањи и
#ПраваЅаСвеСезоне.Скенирајте QR код да посетите нашу
веб страницу.

