Serbian

Информације на српском језику
Од 1. јула 2009. важиће промене у аустралијским
законима о радним односима.
Нови закони одређују права и обавезе на раду.
Промене ће се односити на већину радних места
у Аустралији.
Нека од ових права и обавеза су у вези следећег:
• шта радницима треба да буде плаћено
• права у вези одмора и услова на раду
• евиденција коју послодавци треба да воде
• како послодавци и запослени могу добити
помоћ ако имају проблем на послу
• услови без дискриминације (нпр. расне,
полне, на бази полне опредељености,
старосног доба, физичког или менталног
инвалидитета, или брачног стања).

Ко може да помогне?
Постоје две организације у новом систему радних
односа на националном нивоу:

Fair Work Ombudsman:
• обезбеђује савете и образовање по питању
аустралијских закона о радним односима
• прати придржавање закона о радним
односима и испитује случајеве кршења истих
• објављује информације о правима и
обавезама у вези радних односа
• обезбеђује моделе/шеме (и слично) и
информације за мале бизнисе.

Да ли вам треба
више информација?
•

 озовите Fair Work линију за информације,
П
на 13 13 94.

•

За преводе, позовите Translating and
Interpreting Service (TIS) на 131 450
по цени локалног позива, 24 сата на дан,
7 дана недељно.

То су: Fair Work Commission и Fair Work
Ombudsman.
Fair Work Commission је трибунал за радне односе,
на националном нивоу. То је независно тело
које је овлашћено да врши низ функција у вези
са следећим:
•
•
•
•
•
•

‘сигурносна мрежа’ којом се штите минималне
плате и услови запослења
договори између послодавца и запослених
(enterprise bargaining)
индустријска акција
решавање неспоразума (dispute resolution)
отпуштање
друге ствари у вези односа на раду.

Fair Work Infoline: 13 13 94 www.fairwork.gov.au
Заштитник грађана на раду, Fair Work Ombudsman, обавезује се да вам пружи савет на који можете да се ослоните.
Информације садржане у овом информативном листу су опште природе. Ако нисте сигурни како се ове информације односе на вашу ситуацију,
позовите нашу инфо-линију на 13 13 94 или разговарајте са синдикатом радника, струковним удружењем или стручњаком за рад и радне односе.

Last updated: December 2013
© Copyright Fair Work Ombudsman
FWOFSSE1.02

