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TVOJA PRAVA  
KAO DJELATNICA 
I DJELATNIK 

DALI SI ZNAO/LA, DA …

… svoju karticu za kontrolu radnog vremena nikada ne  
 smiješ davati drugoj osobi?

… od 01.01.2019. moraš dobivati satnicu od  
 najmanje 9,19 eura?

… nakon radnog vremena od više od 6 sati do 9 sati imaš  
 pravo na odmor u trajanju od sveukupno 30 minuta?

… nakon 9 sati rada imaš pravo na odmor u  
 trajanju od 45 minuta?

… bez posebnog odobrenja ne smiješ raditi duže od 
 10 sati na dan?

… nakon završetka tvoje smjene moraš imati  
 najmanje 11 sati mirovanja?

… imaš pravo na plaćeni odmor?

… te tvoj poslodavac u većini zemalja mora  
 zdravstveno osigurati?

… u svakom trenutku anonimno i besplatno možeš zatražiti  
 pomoć bolničara brodogradilišta?

… ne moraš platiti svoju zaštitnu opremu?

… tvoj smještaj mora biti opremljen prema njemačkom 
 minimalnom standardu?

… za prekovremeni rad moraš dobiti izjednačenje 
 (slobodno vrijeme ili plaća)?

… liječnik ili bolničar nikada bez tvog pristanka tvog 
 poslodavca ne smije obavijestiti o oboljenju?
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PREPORUČAMO TI, …

… da svog poslodavca zamoliš za davanje pismenog radnog ugovora na  
 tvom jeziku, ukoliko ti još nije predan!

… da otkaz prihvatiš samo pismeno!

… da papir sa bilješkama sati uvijek točno provjeriš i tek onda potpišeš!

.. da od svog poslodavca zatražiš pismeni obračun plaće, ukoliko ti još  
 nije predan!

… da točno provjeriš, da li u slučaju bolesti imaš pravo na nastavak  
 isplate plaće!

Grupacija MEYER sinonim je za iskrenost i pravednost. Ne trpimo 
diskriminaciju, nasilje ili druga kaznena djela. Molimo te da nas 
podržiš da se poštuju sva prava i da se prema svim djelatnicama i 
djelatnicima pravedno ponaša!

Ako si si mišljenja da se ne poštuju tvoja prava kao 
radnika ili prava tvojih kolegica i kolega, obrati se …

… pismeno: compliancehotline@meyerwerft.de

… telefonski: (engleski/njemački): 04961 – 81 4500

… u svako vrijeme osobno: vrata 3

… radničkom vijeću brodogradilišta MEYER.

BRODOGRADILIŠTE MEYER će ti brzo, osobno i 
diskretno pomoći!

Srdačno dobrodošli u BRODOGRADILIŠTE 
MEYER! Ova brošure te informira o 
tvojim pravima koje imaš kao djelatnica i 
djelatnik. 

Molimo te pažljivo pročitaj sljedeće upute, jer u Njemačkoj za 
svaku djelatnicu i za svakog djelatnika neovisno o podrijetlu 
vrijede odgovarajuća prava!


