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Držite pod kontrolom  
svoja prava na 
radnom mestu

Učlanite se!
byggnads.se/bli-medlem
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Ne dozvolite da  
vas eksploatišu!
Znate da imate određena prava 
garantovana zakonom i ugovorom, 
zar ne? Ona su stečena sindikalnom 
borbom dužom od 100 godina.

Zadatak saveza sindikata Byggnads 
jeste da obezbedi da uslovi za naše 
članove budu što je moguće bolji.
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Sindikat je na vašoj strani
Kada nešto nije u redu na poslu, ako, 
na primer, ne dobijete korektnu platu 
ili uslove, mi ćemo vam pomoći. 

Dobrodošli kao član u Byggnads,  
ako to već niste!
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Byggnads je savez sindikata 
namenjen vama koji ste  
građevinski radnici. 

Radimo za bolje plate i bezbednije 
radno okruženje. Sa nama dobijate 
podršku, savete i osiguranje.

Ukupno imamo već više od 100.000 
jakih, ponosnih i sigurnih članova.

Što nas je više, to više možemo da 
uradimo za svoja prava. Potrebni ste!
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U Byggnads-u zajedno 
radimo na tome da svi 
članovi imaju:

• najvišu moguću platu
• najbolje moguće  

radno okruženje
• bezbedno zaposlenje
• razvoj na poslu

Nikada ne prihvatajte uslove  
lošije od onih vec navedenih 
kolektivnim ugovorima.
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Važno!

• Nikada ne smete biti 
otpušteni zbog  
pristupanja sindikatu. 

• Imate zakonom 
zagarantovano pravo da 
budete član sindikata.

• Niste obavezni da 
saopstavate vaseg sefa 
ako ne zelite.
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Šta je kolektivni ugovor?
Kolektivni ugovor je sporazum  
između Byggnads-a i poslodavaca. 
Ovde ćete naći pravila koja se, između 
ostalog, tiču plate, radnog vremena  
i radnog okruženja.

Kolektivni ugovor ne dolazi sam od 
sebe. Mi o tome pregovaramo sa 
poslodavcima – država se ne meša.  
Što više članova imamo, to bolje 
uslove možemo da dobijemo.

Ako nema kolektivnog ugovora?
Neke kompanije nemaju kolektivni 
ugovor. Onda ova pravila ne važe. 
Pitajte svog šefa da li kolektivni ugovor 
postoji ili nas pozovite. 

Ako nema kolektivnog ugovora, 
na nama je da pokušamo da ga 
obezbedimo.
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Plate
Plate zavise od nekoliko faktora, na 
primer od toga da li imate stručni 
sertifikat (platu stručno kvalifikovanog 
radnika) ili ne. Međutim, načelno 
jednake plate za jednako kvalifikovane 
radnike su propisane zakonom o radu.

Naš glavni vid plate je plata po osnovu 
ostvarenog učinka, koja se zove plata 
po učinku. Ali možete imati i platu  
po satnici.

Prosečna plata u građevinskoj 
industriji je oko SEK 200 po satu.  
Ali možete da zarađujete kako više, 
tako i manje od tog iznosa. 

Pozovite Byggnads u svom regionu ako 
imate pitanja u vezi sa svojom platom.
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Plata bez stručnog sertifikata 
(kolektivni ugovor Byggavtalet)
Ukoliko nemate stručni sertifikat, 
primate određen postotak plate stručno 
kvalifikovanog radnika na radnom mestu:

• 70% ako imate manje od godinu  
dana iskustva

• 88% ako imate više od godinu  
dana iskustva

• 100% ako imate više od šest godina 
relevantnog profesionalnog iskustva

Čišćenje građevinskih kontejnera  
i završno čišćenje: (kolektivni  
ugovor Byggavtalet)

• 75% plate stručno kvalifikovanog 
radnika. Ako pored čišćenja 
građevinskih kontejnera i završnog 
čišćenja radite i druge poslove,  
trebalo bi da imate 70% ili 88%.

Ako ne postoji kolektivni ugovor nema 
ni pravila koja se odnose na plate, i tada 
možete da zarađujete  veoma malo!
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Kolektivni ugovor 
obezbeđuje  

• Nadoknadu putnih troškova:  
Automobil: prema nivou Poreske 
uprave, 18,50 SEK/mil (2021). 
Javni prevoz: 1/20 cene mesečne 
kartice za prevoz po radnom danu.

• Naknadu za vreme godišnjeg 
odmora: 13,0 – 13,2 %

• Ugovornu penziju: 5,35 - 6,00% 
plate (poslodavac dodatno 
uplaćuje za penziju.)

• Skraćenje radnog vremena:  
40 sati godišnje sa platom 
(odsustvo osim odmora).

• Povisicu plate svake godine.
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• Platu za vreme bolovanja od 
drugog dana ako ste bolesni  
(u skladu sa zakonom).

• Dnevnice ako radite i živite  
u različitim mestima.

• Dobar smeštaj ako radite i živite  
u različitim mestima. 

• Osiguranje u slučaju povrede  
na radu.

• Platu za državne praznike:  
plaćeno odsustvo kada praznik 
pada na radni dan.

• Privremeno odsustvo: plaćeno 
odsustvo u posebnim prilikama.
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Zaposlenje
Nemojte pristajati na bilo kakav ugovor 
zaposlenja.

• Stalno zaposlenje je glavni  
oblik zapošljavanja u  
građevinskoj industriji. 

• Možete biti na probnom radu 
najviše šest meseci, a potom 
morate dobiti stalno zaposlenje.

• Možda ćete biti zaposleni  
na određeno vreme  
u nekim slučajevima.

Pažnja! Potrebno je da dobijete 
potvrdu o zaposlenju kada počnete 
da radite. Svakog meseca treba da 
dobijate platni obračunski listić.  
Po prestanku radnog odnosa, 
trebalo bi da dobijete potvrdu od 
poslodavca. Sačuvajte ih!
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Radno vreme
• Redovno radno vreme: 40 sati 

nedeljno – 8 sati dnevno.

• Trebalo bi da dobijate naknadu za 
prekovremeni rad ako radite više 
od 40 sati nedeljno.

• Trebalo bi da primate dodatak  
za nepogodno radno vreme  
ako radite rano ujutru/uveče,  
noću ili vikendom.

• Pod normalnim okolnostima 
nikada ne možete biti primorani 
da radite prekovremeno ili  
noćnu smenu.

• Morate imati pauze tokom  
radnog dana.

• Imate pravo na 25 dana godišnjeg 
odmora godišnje. 



14

Otkaz
Otkaz možete dobiti samo zbog 
nedostatka posla ili ličnih razloga.

• Firma ne može da vam da otkaz i 
prekine vaš radni odnos istog dana 
– otkazni rok je najmanje mesec 
dana ako ste stalno zaposleni ili  
14 dana ako ste na probnom radu. 

• Ako ste član Byggnads-a, 
poslodavac je dužan da prvo 
pregovara sa nama. Obično onaj ko 
je poslednji zaposlen može prvi da 
napusti radno mesto. 

• Ako sami dajete otkaz, imate 
otkazni rok od mesec dana. 

• Ako ste na probnom radu,  
možete dati otkaz i prestati  
sa radom istog dana.
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Radno okruženje i bezbednost
Da li radite sa nekim ili primećujete 
nešto opasno? Potražite naše 
predstavnike za bezbednost sa  
zelenim šlemovima.

Ukoliko na vašem radnom mestu ne 
postoji predstavnik za bezbednost, 
možete nas pozvati i stupiti u kontakt 
sa nekim od naših regionalnih 
predstavnika za bezbednost. 

• Poslodavac mora da obezbedi 
radnu odeću, zaštitnu obuću i 
zaštitnu opremu.

• Uvek bi trebalo da postoje prostorije 
za zaposlene sa toaletom, tušem i 
mestom za obedovanje.

• Nikada ne sanirajte azbest i druge 
opasne materije bez zaštitne 
opreme i obuke.
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Učlanite se!
Ako nešto nije u redu ili ako 
poslodavac ne poštuje kolektivni 
ugovor, možemo vam pomoći samo 
ako ste član.

Učlanite se:  
byggnads.se/bli-medlem

Fond za nezaposlene (A-kassan)
Ne zaboravite da se pridružite i 
Fondu za nezaposlene. U slučaju 
nezaposlenosti, Fond za nezaposlene 
vam može isplatiti do 80 procenata 
prethodne plate. 

byggnadsakassa.se
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Kao član dobijate
• Savete, podršku i pomoć  

u pregovorima.
• Mogućnost podnošenja zahteva  

za pravnu pomoć.
• Pomoć od nas da razumete  

sadržaj ugovora.
• Dodatno osiguranje ako se 

povredite ili se razbolite.
• Sindikalne obuke, kako biste  

više naučili.
• Mogućnost uticanja i na Byggnads 

i na svoje radno mesto.
• Člansku kartu sa puno pogodnosti 

i popusta.
• Jeftinije članstvo u Fondu  

za nezaposlene.
• Pretplatu na časopis 

Byggnadsarbetaren.
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Kontaktirajte Byggnads
Sve važne informacije možete  
pronaći na byggnads.se

Podrška i saveti za članove
Byggnads centar za članove 
010-601 10 00 
info@byggnads.se
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UČINITE SEBE JAČIM UZ POMOĆ  
  OBRAZOVANJA!

byggnads.se/pafarten
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Zajedno smo jaki

Kolektivni ugovor je izložen stalnim 
napadima, a mi se borimo da 

održimo svoja prava. Pregovaramo sa 
poslodavcima o kolektivnom ugovoru 

otprilike svake druge godine.  
Što više članova imamo, to smo  

jači u pregovorima.

Potrebni ste!

Učlanite se!
byggnads.se/bli-medlem
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