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Информација Земљорадничке коморе за Корушка 

 
Права земљорадника у Корушка 

 
Земљорадничка комора за Корушка је правни заступник за све запослене у 
пољопривреди и шумарство у Корушка. Свако ко је засновао радни однос у 
пољопривредном предузећу у Корушка 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 € 1.525,00 бруто за 

40 сати рада недељно (стање 1.5.2021.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 Благајне Здравственог осигуранја за Корушка 

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 сепроверити 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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O D R E D B E 
 

za stambenu i sanitarnu opremu radnica i radnika 
na farmama 

 
Zaštita radnika izjavljuje, koje pretpostavke treba da ispune radna mesta i kako se time 
garantuje zdravlje osoba.  
1. Prostori za boravak, prostori za pripravnost i prostori za stanovanje 

• Prostorije za svrhu stanovanja ili za prenoćište moraju imati prozor koji direktno vodi 
napolje, kao i biti dovoljno osvetljene i dovoljno zagrejane. 

• Svaka vrsta stanja opasnih po zdravlje (posebno pojava buđi) moraju biti hitno 
otklonjeni. 

• Svakoj osobi u prostorima za stanovanje moraju biti na raspolaganju ormar koji se 
zaključava, krevet i za isti odgovarajuća posteljina. 

• Prostori za spavanje moraju takođe biti sa mogućnošću zaključavanja, razdvojeni po 
polovima i imati posebne ulaze. 

• Kreveti na sprat nisu dozvoljeni. 
• U prostorima za stanovanje moraju biti stavljene na raspolaganje podesne opreme za 

sušenje mokre odeće. 
• Za pripremu i zagrevanje kao i za hlađenje jela i pića moraju biti raspoložive 

odgovarajuće opreme. 
• Čista visina prostora za presvlačenje mora iznositi najmanje 2,0 m, kod prostora za 

boravak i prostora za stanovanje najmanje 2,5 m. 
• Kod prostora za boravak na raspolaganju mora biti najmanje 3,5 m³, kod prostora za 

stanovanje najmanje 10m³ vazdušnog prostora po osobi. 
• Zaštita nepušača mora biti obezbeđena u svim prostorijama. 
• Sredstva za Prvu pomoć moraju biti stavljena na raspolaganje. 
• Prostori za presvlačenje moraju biti stavljeni na raspolaganje, kada su na raspolaganje 

tuševi ili je na radnom mestu istovremeno zaposleno više od 12 osoba, koje se moraju 
presvlačiti, jer one pri svojoj aktivnosti nose posebnu radnu odeću ili zaštitnu odeću.  

PAZI:  Stvarna vrednost zakupa praznog stana uključujući grejanje i osvetljenje  u visini od 
ukupno € 39,24 mesečno može biti umanjena od plate u gotovom. 

2. Sanitarne opreme1  
Toaleti (WC) 

• jedan toalet (WC) sa mogućnošću zaključavanja na svakih najviše 15 osoba 
• Prema polu razdvojena oprema za toalete (WC) od 5 ženskih i 5 muških osoba 
• Čista visina svetla u toaletima (WC) mora iznositi najmanje 2 m. 
• Perionica u neposrednoj blizini toaleta (WC) 
• Toaleti (WC) moraju biti snabdeveni sa tekućom vodom za ispiranje ili drugom 

sličnom opremom kao i papirom za toalet. 
• Toaleti (WC) moraju odgovarati sanitarnim zahtevima i od strane poslodavca – 

ukoliko ovi ne služe isključivo u privatne svrhe - održavani u higijenskom stanju. 

Mesta za pranje, kupatila i tuševi 
• jedno mesto za pranje za najviše 5 osoba 
• jedan tuš za najviše 5 osoba 
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• odvojeni prostori za tuširanje za žene i muškarce ili odvojeno korišćenje prostora za 
tuširanje 

• Kupatila moraju biti stavljena na raspolaganje, kada je redovno istovremeno prisutno 
više od 12 osoba. 

• Oprema prema polu podeljenih kupatila kod broja od 5 osoba za svako 
• Čista visina svetla kupatila mora iznositi najmanje 2,0 m. 
• Mesta za pranje i tuševi moraju biti opremljeni sa tekućom, po mogućstvu sa toplom 

vrućom vodom. 
• Mesta za pranje i tuševi moraju biti opremljeni podesnim sredstvima za pranje tela. 
• Obezbeđenje papira za ruke za jednokratnu upotrebu ili uređaja za sušenje ruku 
• Temperatura prostora mora iznositi najmanje 21° u kupatilima bez tuševa, 24° u 

kupatilima sa tuševima. 
 

 


