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Изборниот одбор информира

Избор на работнички совет 2018
– Одлука за распишување на избори –
Според член 13 од Законот за уредување на погоните [BetrVG = Betriebsverfassungsgesetz], најдоцна до крајот на месец мај 2018 година во погоните треба да се изберат новите работнички погонски совети. Заради тоа сега со ова се распишува изборот на новиот работнички совет за претпријатието

............................................................................................................

Со донесувањето на оваа одлука за распишување на изборите се започнува постапката за избор на погонски работнички совет. Ова распишување на изборите известува за поединечните детали на претстоечките избори.


I.	Кој смее да гласа, а кој смее да биде избиран?
1.
Право на глас имаат сите вработени во погонот кои што на денот на одржување на изборното заседание за избор на работнички совет (датум: ...............................) имаат наполнето 18 години од животот, доколку не се раководечки персонал. Право на глас имаат и оние вработени кои што работат од дома, а кои што воглавно работат за погонот. Право на глас конечно имаат и вработените од други претпријатија, кои што се превземени во погонот заради извршување работниот учинок, ако се ангажирани во погонот подолго од три месеци. Право на глас конечно имаат и вработените како и службениците во јавната администрација, ако се превземени од страна на работодателот заради извршување на работен учинок.
Право да бидат избирани имаат сите лица со право на глас, кои што веќе 6 месеци се дел од погонот или кои што се вработени, а работат од дома, и воглавно исто толку време веќе работат за погонот. На ова шестмесечно време на чекање се присметуваат оние времиња во кои што вработеното лице непосредно пред почнувањето со работата во конкретниот погон, работело во други погони во истото претпријатие или во истиот концерн (член 18 став 1 од Законот за акции). Покрај тоа ќе се присметуваат претходни времиња со статус на превземено вработено лице. Лицата кои што се превземени вработени лица, а кои што работат во погонот, не можат да бидат избирани.

2.
Само оние лица кои што се внесени во избирачкиот список имаат право на гласање.
Избирачкиот список е список на сите вработени лица во погонот кои што според заклучоците на изборниот совет имаат право да учествуваат во изборите; избирачкиот список исто така информира, кому му недостасува пасивното изборно право (избирливоста). За проверка на неговата точност, избирачкиот список стои на располагање од денес па сé до објавување на изборните резултати, секој работен ден  
од .............................. часот до ......................... часот
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и во него може да се земе увид
во просторија .........................................................................
Избирачкиот список е погрешен, ако некое лице со право на глас не е внесено во списокот или обратно, ако во списокот е внесено лице кое што нема право на глас. Во таков случај против избирачкиот список може да се вложи приговор. Овластен за приговор е секое вработено лице на погонот.
Приговори против избирачкиот список меѓутоа можат да бидат земени во предвид само ако бидат поднесени во изборниот одбор пред истек на 3 дена од распишувањето на овие избори, значи до најдоцна
до ...................................
во ..................................... часот;
приговорите треба да се вложат во писмена форма; треба да се наведе, на што се потпира приговорот.

II.	Колку е голем новиот работнички погонски совет и како тој ќе биде избран?
1.
Новиот работнички погонски совет се состои од  .........  членови.

2.
Само оние лица можат да бидат избрани, кои што ќе бидат предложени на важечки предлог за избор. Изборот се спроведува според начелата на мнозинскиот избор (избор на лица).

3.
Посебно побарување во законот е, во работничкиот погонски совет, полот кој што во погонот е малцински застапен, во работничкиот совет да биде покриен барем соодветно на својот удел во покриеноста во погонот (спореди член 15 став 2 од Законот за уредувањето на погоните). На ова при поднесувањето на изборните предлози треба да се обрати внимание. Во моментот постои следниот сооднос на покриеност во погоните:

Вработени 	Табелата сама по себе и доволно објаснета. Кај наводите претставени со проценти, доволна е точност без места за запирка; можат да се применат вообичаените начини на заокружување на бројките.
Број
Удел (во %)
Мажи


Жени
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Се укажува на тоа, дека на мажите/жените во работничкиот совет им припаѓаат барем ........... места. Заради тоа, минималниот број на места на кои што има право малцинскиот пол, ќе биде доделен после броењето на гласовите однапред на кандидатите или кандидатките на малцинскиот пол во редослед на стекнатите гласови. Потоа ќе бидат доделени останатите места на сите кандидати и кандидатки според редоследот на стекнатите гласови. 
III.	На кој начин и до кога можат да бидат поднесувани изборни предлози?
Колегите и колешките кои што имаат право на глас и синдикатите кои што се застапени во погонот со ова се повикуваат, кај изборниот одбор да поднесуваат изборни предлози за избор на членови на работничкиот совет.
1.
Изборните совети можат да бидат земени во предвид само доколку бидат поднесени кај изборниот одбор најдоцна 1 недела пред одржувањето на погонското заседание на кое што треба да биде избран работничкиот совет. Заради тоа, тие мора најдоцна 
на  .................................................. 
во ..................................................... часот
да бидат поднесени кај изборниот одбор во писмена форма. Итно се препорачува, изборните предлози да се поднесуваат што е можно порано, за да можат кај изборниот одбор уште во рамките на рокот да бидат извршени евентуалните исправки.
Оние изборни предлози кои што ќе бидат поднесени дури по истек на овој рок ќе се сметаат за неважечки и нема повеќе да можат да бидат одобрени за учество во изборот.
2.
Покрај тоа, изборен предлог може да биде одобрен за учество во изборот само тогаш, кога е подржан со потписи на други вработени во колективот, кои што имаат право на глас. Потписите мода да бидат предадени кај изборниот одбор во оригинал. Сите изборни предлози мора да бидат подржани од барем ...........  работници кои се со право на глас. Секое лице со право на глас може со својот потпис да подржи само еден изборен предлог. 
Изборни предлози кои што се поднесувани од страна на синдикат кој што е застапен во погонот, не мора да бидат подржани од вработени лица во колективот; наместо тоа, мора да бидат потпишани од две овластени лица на синдикатот.
3.
Во еден изборен предлог можат да бидат предложени повеќе кандидати или кандидатки. Изборниот предлог мора да биде обликуван на начин, сите потписи на подржувачите препознатливо да ги опфатат сите кандидати и кандидатки; прецртувани места и надополнувања можат изборниот предлог да го направат неважечки. Покрај презимињата, треба да се наведат и имињата на кандидатите и кандидатките, нивните датуми на раѓање и видот на вработеност во погонот.
– 4 –
4.
При поставувањето на изборните предлози треба да се обрати внимание на тоа, сите погонски одделенија, вклучувајќи ги и екстерните, и сите видови на вработеност, да бидат соодветно застапени во работничкиот совет.

5.
Од изборните предлози треба да е видливо, кој потписник или која потписничка е овластен / овластена да го застапува предлогот пред изборниот одбор и да ги превзема изјавите и одлуките на изборниот совет (гласноговорникот или гласноговорничката на изборниот предлог); доколку недостасува овој податок, тогаш за гласноговорник ќе се смета оној потписник, кој што својот потпис како подржувач го има ставено на прво место.
Кон изборните предлози мора да е предложена писмената согласност на кандидатите и кандидатките за примање во изборниот предлог; оваа изјава е неотповиклива.
6.
Заради понатамошните поединечни детали во врска со изборните предлози, а посебно заради можноста на исправката на утврдени недостатоци, се укажува на членовите 6, 7, 8 и 36 став 5 од изборниот правилник кон Законот за уредување на погоните [WahlO = Wahlordnung]. Еден примерок на текстот од изборната уредба во горе наведената просторија и во таму наведените времиња е изложена заедно со избирачкиот список (спореди горе под  точка I.2).
7.
Формуларите за изборните предлози можат да се добијат кај изборниот одбор. Употребата на овие формулари меѓутоа не е нужно пропишана; ќе се земат во предвид сите изборни предлози кои што ги исполнуваат горе наведените предуслови.
8.	Важна напомена
Доколку во рамките на одредениот рок не бидат поднесени изборни предлози, изборот ќе мора да биде прекинат. – Изборниот одбор со тоа го губи правото и обврската да продолжи со спроведувањето на изборот за работнички совет.

IV.	Како и кога се избира?
1.
Изборните предлози кои што ќе бидат благовремени примени и кои што и во однос на останатото се уредно доставени, ќе бидат соопштени на ист начин како и оваа Одлука за распишување на изборот; Ќе бидат објавени овде, најдоцна на 
ден  ..........................................................
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2.
Гласањето ќе се одржи во рамките на погонско заседание, на кое што со ова покануваме, 
за  .................................................................... 
во .................................................................... часот
просторија ...........................................................
На горе наведениот ден во оваа просторија гласањето ќе биде можно до најдоцна во............. часот.

3.	(Гласање по пат на писмо)
Лицата кои што на денот на гласањето ќе бидат спречени да го дадат лично својот глас во изборниот локал, ја имаат можноста на гласање по пат на писмо, што значи можност за писмено гласање.
Во случај доколку е потребно, ќе може потребната документација од овој момент да биде побарана кај изборниот одбор; треба да се наведе, на која адреса треба да биде испратена документацијата. Документацијата меѓутоа може да биде испратена дури околу 5 дена пред денот на одржување на изборното погонско заседание, значи некаде околу датумот .........................; од овој временски момент, документацијата за гласањето по пат на писмо, ќе може да се подигне и кај изборниот одбор за време на неговите времиња за контакт.
Барањето за писмено гласање (гласањето по пат на писмо) мора да е примено најдоцна три дена пред изборното погонско заседание кај изборниот одбор, значи најдоцна
на ден  ...........................................................
во  ...........................................................  часот.
Гласањето по пат на писмо се извршува со благовремено испраќање назад на пополнетото гласачко ливче до изборниот одбор во ковертот кој што заради таа намена беше испратен заедно со другата документација за гласање и кој што треба да биде франкиран. Овој коверт мора да пристигне кај изборниот одбор најдоцна во временскиот момент на започнување на броењето на гласовите, што значи дека дека треба да пристигне најдоцна 
на ден  ...........................................................
во  ...........................................................  часот
на местото на броење на гласовите
во просторија ..................................................................
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4.
Избирачите за време на гласањето можат да изберат помеѓу поединечните кандидати и кандидатки. Секој избирач има ....... гласови, одредени према вкупниот број на места кои што треба да се доделат во работничкиот совет, и тие гласови може да ги даде на кандидатот или на кандидатката; за секој кандидат односно за секоја кандидатка може да се даде најмногу еден глас. Гласачките ливчиња на кои што се избрани повеќе кандидати односно повеќе кандидатки (со ставање крст) отколку што има доделени место во работничкиот совет, се сметаат за неважечки и нема да бидат земени во предвид при броењето на гласовите.
5.
Давањето глас се врши со ставање крст на местото на гласачкото ливче кое што е за тоа предвидено. Гласачки ливчиња кои што се исполнети така што волјата на избирачот не е јасно препознатлива, ќе се сметаат за неважечки и нема да се земат во предвид при броењето на гласовите. Исто така неважечки се оние гласачки ливчиња на кои што се напишани било какви коментари, додатоци или останати ознаки.

V.	Покана за броењето на гласовите – Објавување на изборниот резултат
Во кое време ќе можат да бидат избројани дадените гласови зависи од тоа, дали било искористено правото за гласање по пат на писмо односно накнадното давање глас.
Најпрво е планирано, гласовите да се избројат непосредно после завршување на гласањето, значи на
ден ...................................... од ................................. часот
во просторија ........................................................................... 
и устно да се објави привремениот изборен резултат. 
За во случај да било побарано накнадно гласање, броењето на гласовите и објавувањето на привремениот изборен резултат се одредува за 
ден ...................................... од ................................. часот
во просторија ............................................................................
Изборниот одбор кратко пред отворање на погонското заседание свикано заради избор на работничкиот совет ќе го објави изборниот резултат како и на кој од двата термина ќе се одржи броењето на гласовите. Дополнително на ова, во текот на погонското заседание ќе бидат устно соопштени информации.
Броењето на гласовите во секој случај е јавно; сите колеги и колешки со ова се поканети да го набљудуваат броењето на гласовите.
Официјалното објавување на изборниот резултат следи кратко време после броењето на гласовите таму каде што е објавена и оваа Одлука за распишување на изборите.
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VI. 	Повик за подршка на изборниот одбор
Секој член на изборниот одбор ги регистрира даваните напомени во однос на недостатоци, нередовности или попречувања во текот на подготовката на изборот, спроведувањето на изборот или самото гласање.

VII. 	Како и каде може да се исконтактира изборниот одбор?
Приговори или останати изјави кои што треба да му се дадат на изборниот одбор, треба да се упатат до претседателот на изборниот одбор 
господин/госпоѓа ................................................................................................;
тој/таа како што следи е лично и телефонски достапена/достапна во вообичаените работни времиња	Би било убаво, доколку во врска со ова би можело да се дадат попрецизни наводи. Се препорачува, изборниот одбор да воведе редовни времиња на контакт и истите овде да ги соопшти.:
..............................................................................................................	Доколку се уреди вистинска канцеларија за изборниот одбор, треба да се наведе точната адреса, телефонскиот број и бројот на факсот; во спротивно овде се внесува работното место на претседателот на изборниот одбор, ако е можно со телефонскиот број и број на факсот.

VIII.	Каде можат да се најдат понатамошни иформации во врска со изборот на работничкиот совет?
Заради многубројните понатамошни поединечни детали на изборната постапка, укажуваме на Законот за уредување на погонот (членови 1 до 20) како и на Изборната уредба која што е донесена за таквата намена. Текстот од Изборната уредба е изложен заради земање на увид во него, на истото место каде што е изложен за земање увид и списокот со избирачи; продолжуваат да важат таму наведените времиња.
..................................................., на ден ...........................  2018 година

Изборен одбор
............................               ................................                ................................	Овде треба да се внесат имињата на членовите на изборниот одбор; тие потоа треба лично да ја потпишат Одлуката за распишување на изборите. Лицето и името на претседателот треба да се обележат. – член 3 став 1 од Изборната уредба предвидува (само), дека Одлуката за распишување на изборите треба да се потпише од претседателот на изборниот одбор и од барем уште еден член на одборот. Според традицијата, Одлуката за распишување на изборите се потпишува од сите членови на изборниот одбор.
Останатите членови на изборниот одбор можат да се добијат лично и телефонски како што следи.
застапникот/застапничката господин/госпоѓа..............................................................
господин/госпоѓа ...................................................................................................

Интерна забелешка на изборниот одбор во врска со оваа Одлука за распишување на изборите
Објавено
на:
од:
Објавената информација контролирана
на:
од:
Оваа објава се истакнува 2 недели после соопштување на изборниот резултат и му се предава на изборниот одбор; најдоцнежен рок е: 30.06.2018.
Објавата е тргната
на:
од:

Забелешки во врска со Одлуката за распишување избори








