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Бирачки одбор информише
Избор радничког већа 2018.
- Распис избора -
На темељу члана 13. Закона о правима запосленика (ЗПЗ) морају се у предузећима најкасније до краја маја 2018. изабрати нова радничка већа. Из тога разлога се расписује избор новог радничког већа за следеће предузеће

............................................................................................................	Овде се требају надопунити име предузећа, и уколико у предузећу постоји више погона са сопственим радничким већем, име погона, за који је бирачки одбор задужен. Уколико запосленици различитих делова погона и мањих погона (S 4 Зпз) заједно бирају једно веће, онда се додатно мора тачно навести, које радионице погона сујелују на изборима..

Доношењем овога расписа за изборе започиње се са избором радничкога већа. Овај допис о избору поучава о појединостима предстојећих избора.
I. Ко сме да бира, ко сме да буде изабран?
1. 	Следећи наводи нису предвиђени за изборно право у изборном поретку. Они ће гласачу у сваком случају помоћи везано за питање ко је све у погону овлашћен за гласање или ко би то могао бити.
Овлашћени бирачи су сви запослени и запослени у овом погону, који су на дан одржавања изборне седнице колектива навршили (датум	Треба се навести датум седнице бирачког одбора, који се утврђује под тачком IV.2..: ...............................) 18 година старости, ако нису сами руководеће особље. Овлашћени бирачи су такође радници који раде код куће а који раде за погон  	Уколико у погону ни у ком случају нису запослени радници, који раде код куће, онда се ова реченица треба изоставити.. Овлашћени бирачи су запосленици и запосленице других предузећа који су препуштени погону за обављање послова, ако су запослени више од три месеца у томе погону 	Уколико у погону ни у ком случају нису запослени радници, који су из других предузећа организаторно укључени у рад, онда се ова реченица треба изоставити... Коначно, сви запослени у овом објекту, као и службеници јавне службе, имају овлашћење да гласају, ако су препуштени послодавцу за обављање њиховог рада 	Уколико у погону ни у ком случају нису запослени службеници јавне службе, који су организаторно укључени у рад, онда се ова реченица треба изоставити..

Изабрани могу бити сви они који су овлашћени да гласају, који припадају погону дуже од 6 месеци 	Уколико погон, у којем се спроводе избори радничког већа, не постоји дуже од 6 месеци, онда није ни потребно да се у погону радило 6 месеци, да би се могло бити изабраним (члан 8. став 2. Зпз). У томе случају би се тачка 1.1. могла у једном ставку сажети као што следи:
„Овлаштени за гласање и бирљиви су сви запосленици и запосленице овог погона, који су на дан изборне седнице колектива навршили (датум: ...............................) 18. годину живота или су старији.“  или су запослени код куће, битно је да су радили толико дуго за погон 	Друга половина реченице би се требала изоставити у фирмама у којима ни у ком случају нису запослени радници који раде код куће.. У овај шестомесечни период чекања урачунава се и временски период у којем је запосленик / запосленица радила пре приступу погону, али у истом предузећу или концерну (члан 18.
став 1. Закона о акцијама) или у другим погонима 	Уколико погон није укључен у неко предузеће са много погона или пак у неки концерн, онда се ова реченица треба изоставити.. Поред тога, укључиће се време ранијих запошљавања у статусу изнајмљеног радника. Посуђени радници који раде у погону не могу да буду изабрани 	Уколико у погону нису запослени посуђени запосленици, онда се ова реченица треба изоставити..

2.
Овлашћен за гласање је само онај чије је име унесено у бирачку листу.
Листа бирача је списак свих запосленика и запосленица у постројењу, који су, према анкети на бирачког одбора овлашћени да учествују на изборима; бирачка листа показује такође коме недостаје пасивно право избора (да може бити изабран). Да би се проверила њена тачност, листа бирача је од данас до објављивања изборних резултата изложена сваког радног дана
од .............................. часова до .........................	Овде се треба унети од када до када је бирачка листа дневно изложена на проверу; препоручује се да се на пример дневно изаберу преподневни часови, као на пример од 9.00 часова до 12.00 часова. Будите опрезни са превише дугим временом увида, јер би у случају нужде то време морало да се испоштује сваког дана. часова
на увид
	у просторији.........................................................................	Овде се мора навести конкретна просторија, у којој је изложена листа бирача, тако што се наводи просторија односно број собе; по потреби молимо да се додатно наведе фунционална ознака собе, уколико је она под тим називом позната међу запосленицима (нпр.: „Канцеларија радничког већа”).. 	Уколико би додатна објава бирачке листе требало да уследи електронским путем (нпр. путем интранета), треба се додатно навести како се до ње може тамо доћи (упореди члан 2. став 4. реч. З. и 4. Правилника о избору).
Бирачка листа је нетачана уколико нека лица која имају овлашћење да гласају нису унета у списак или обрнуто, ако је лице које није овлашћено за гласање унесено у списак. У таквом случају, могао би се поднети приговор на бирачку листу. Право на подношење приговора има сваки запосленик и свака запосленица у погону.
Приговори против листе бирача могу да буду разматрани само ако се пре истека трећег дана од дана издавања овог дописа уз распис избора, најкасније
до ...................................	Навести конкретан датум; датум објаве расписа избора додатно три календарска дана (груби законски рок).
у ..................................... 	Унос није предвиђен у изборном поретку. Препоручује се да се наведе време у које рок престаје да важи, иначе рок истиче у 24.00 часа. Да се приликом навођења времена завршетка рока не би скратио законски рок, морао би завршетак рока да буде прикладан завршетку уобиајеног радног времена у погону; у погону у којем се ради у смјенама ће се рок оставити на 24,00 часа или ће се временски рок одредити на 1 час након престанка дневне смене. часова
предају код бирачког одбора; приговори се морају поднети писменим путем и мора да се наведе на шта се приговор односи
II.	Које величине су радничка већа и како се она бирају?
1.
Радничко веће које се бира, састоји се од.........  чланова	Овде се уноси број чланова. Он се израчунава из чланова 9., 11. Зпз. Код 5 до 20 запосленика са правом гласа радничко веће се састоји од једног лица. Код 21 до 5() запосленика са правом гласа радничко веће се састоји од З лица. Уколико се на основу неког договора са послодавцем и већим погонима (до 100 запосленика) бира у поједностављеном поступку, онда се радничко веће састоји од 5 чланова. 

2.
Изабрана може бити само она особа, која је предложена на важећем изборном предлогу. Избор се одвија према начелима већине (избор особе).

3. 	За избор 1-чланог радничког већа мора се прекрижити цео број.
Посебна воља закона је да је у Већу радника буде заступљен пол који је у мањини, макар у оном размеру у којем је заступљен на раду у погону тако и s Већу радника (упоредити члан 15. став 2. Зпз). Ово треба узети у обзир приликом давања предлога за избор. Следећи односи су нам тренутно представљени:

Радници 	Табела је разумљива сама по себи. Код навођења постотка довољна је тачност без стављања запете; могу се користити уобичајени поступци заокруживања.
Број
Удео (у %)
Мушкараца


Жена



Напоминје се на то, да мушкарцима/ женама  	Закон само налаже, да се зада најмањи број места, која припадају полу који је у мањини. Из тога разлога вреди реченица за пол који је у погону у мањини; реч која не одговара се треба прекрижити (дакле треба се прекрижити пол, који се у заступништву налази у већини). из тога разлога припада најмање........... места 	Број места која у најмањем броју припадају полу који је у мањини се одређује према методи бројања од де Хондт (члан 5. Правилника о избору). Број треба да се прикаже као конкретан број у распису избора. -Молимо навести само број места за пол у мањини, јер је само он законски задан. Навод грубе квоте спола оправдава подношење жалбе на изборе (Савезни раднички суд 13.03.2013. - 7 ABR 67/11 - још није објављен у писмени медијима). у радничком већу. Минимални број места, која припадају полу који је у мањини, се према томе након пребројавања гласова већ унапред одреди за кандидате или кандидаткиње пола, који је у мањини по редоследу њихових задобијених гласова. Према томе ће се преостала места свих кандидата и кандидаткиња поделити на основу редоследа задобијених гласова.
III.	Како и до када се могу поднети предлози за изборе?
Колеге и колегице које имају право гласа и синдикати који су заступљени у погону се овиме позивају да предају своје предлоге за избор чланова радничког већа код бирачког одбора.
1.
Предлози за избор се могу само онда уважити, уколико се најкасније 1 недељу пре седнице колектива, на којој се треба изабрати радничко веће, предају код бирачког одбора. Они се зато морају до најкасније
дана .................................................. 	Мора се навести конкретан датум; од дана изборне седнице колектива се одузме 1 недеља (груби законски рок).
у ..................................... часова  	Унос није предвиђен у изборном поретку. Препоручује се да се наведе време у које рок престаје да важи, иначе рок истиче у 24.00 часа. Да се приликом навођења времена завршетка рока не би скратио законски рок, морао би завршетак рока да буде прикладан завршетку уобичајеног радног времена у погону; у погону у којем се ради у сменама ће се рок оставити на 24,00 часа или ће се временски рок одредити на 1 час након престанка дневне смене.
предати писменим путем код изборног одбора. Хитно се препоручује, да се предлози за избор раније предају, да би се примедбе изборне управе могле кориговати унутар рока.
Предлози за избор, који се предају тек након истека овог рока, нису вредећи и не могу се више узети у обзир на изборима.
2.
Осим тога се предлог за изборе може само онда уважити, уколико се он путем потписа подржи од стране осталих припадника радног колектива који су овлашћени за гласање. Потписи морају бити предани код бирачке управе у оригиналу. Сви изборни предлози морају бити подржани од најмање запосленика и запосленица који имају право гласа.	Број потребних потписа подршке мора бити задан у конкретним бројкама. Он се израчунава на темељу члана 14. став 4. Правилника о запошљавању. Према томе мора 5% свих запосленика са правом гласа, у сваком случају најманје три (у мањим погонима два) и највише 50 лица да потпише као подршка предлога. За поједностављени поступак бирања се нуди следеће степеновање:
Број запосленика са правом гласа 
Број потребних потписа подршке
5 до 20
2
21 до 60
3
61 до 80
4
81 до 100
5
 Свака особа која има право гласа може својим потписом подржати само један предлог за избор.
Приједлози за избор, који се уруче од синдиката који је заступљен у погону, не морају бити подржани потписима чланова колектива; уместо тога они морају бити потисани од два овлашћена лица из синдиката.
3. 
У једном изборном предлогу може бити предложено више кандидата или кандидаткиња. Изборни предлог мора бити тако обликован, да потписи подршке очигледно обухватају све кандидате и кандидаткиње; крижања и допуне могу из тога разлога да пониште изборни предлог. Осим презимена кандидата и кандидаткиња наводе се име, датум рођења и врста запослења у погону.
4.
Приликом постављања изборних предлога требала би се обратити пажња на то, да у радничком већу буду пропорционално заступљени сви одели погона, укључујући и филијале и све врсте запослења.	Код следећег става се ради о делу текста, који није обавезан за сваки погон. У члану З. став З. Правилника о изборима се наводи, да један такав део мора бити уврштен, уколико према величини, посебности и саставу запослеништва има сврхе”; у мањим погонима, који бирају према поједностављеним изборним поступцима на темељу члана 14а Зпз, ретко да ће за то постојати потреба.
5.
Из изборних предлога би требало да се види који потписник или која потписница је овлашћен/а за представништво предлога код бирачког одбора и за примање изјава и одлука бирачког одбора (гласноговорник/ гласноговорница изборног предлога); уколико тај навод недостаје, онда ће се онај потписник или она потписница узети за гласноговорника/ гласноговорницу који/ која је свој потпис ставио/ ставила на прво место потписа као подршке.
Изборним предлозима се мора додати и писмена сагласност кандидата или кандидаткиња за пријем у изборни предлог; овај изјава је неопозива.
6.
Због осталих појединости које су везане за изборне предлоге, посебно због могућности кориговања утврђених недостатака, указује се на чланове 6., 7., 8. и 36. став 5. Изборног правилника о Закону о правима запосленика (Изборни правилник). Један примерак текста Изборног правилника се налази заједно са листом бирача у горе наведеној просторији у горе наведеном времену (упореди горе под I.2.). 	Изборни правилник дозвољава (додатно) такође и електронско објављивање; онда би се овде морало надопунити, на који је начин Изборни правилник електронски доступан.
7. 	Овај став не припада законски предвиђеном опсегу расписа избора.
Формулари за предлоге су доступни код бирачког одбора. Коришћење ових формулара није обавезно прописано; сви изборни предлози ће се узети у обзир, који задовољавају горе наведене услове.
8.	Важна напомена
Уколико се у законски одређеном року не предају никакви изборни предлози, онда се избор мора прекинути. — Изборни одбор тим догађајем губи право и обавезу, да надаље спроводи изборе за радничко веће. 	Ради се о наводу, који није прописан у Изборном правилнику. Да се у поједностављеном поступку не даје накнадни рок за случај, да се најпре не предају предлози за избор, о томе би изборни одбор требао обавезно да упозори колектив већ унапред.

IV.	Како и када се бира?
1.
Изборни предлози, који су правовремено као и у осталом уредно запримљени, ће на исти начин као и овај распис избора бити објављени; они ће бити истакнути овде најкасније
од дана.......................................................... 	Изборни правилник прописује да се само да напомена на место излагања (члан 31. став 1. бр. 10 Изборног правилника); за бираче који су заинтересовани је такође битно да сазнају када могу да рачунају са објавом изборних предлога. Датум зависи од дана изборне седнице колектива, који ће бити утвршен у распису избора (горе у IV.2.). Од тада рачунајући уназад једну недељу ће бити објављени изборни предлози. Овај термин би требао бити наведен. Он би требао бити исти као термин у фусноти 20..
2.
Давање гласа се одржава у оквиру седнице колектива, на коју се овиме
за  .................................................................... 	Одређивање дана за гласање зависи у првом реду од тога, када завршава служба задњег погонског савета, јер избор треба да се одржи најкасније једну недељу пре њиховог завршетка службеног времена (упореди члан З. став 1. реч. З. Изборног правилника). Завршетак службеног времена старог погонског већа се може одредити на темељу члана 21. Зпз.
у .................................................................... часова 	Овде се треба унети време. Препоручује се да се са седницом колектива правовремено започне, тако да би се након ње по потреби на миру могли пребројати гласови.
у просторији ...........................................................	Мора се навести једна просторија, најбоље са бројем просторије; код познатих просторија се препоручује да се додатно наведе други „уобичајени” назив просторије, (као нпр.: „Биро радничког већа” или „предворје” „кантина” итд.); код већих погона се наводи зграда и поближи опис положаја просторије у згради.
позива.
Тога дана је у тој просторији могуће гласати до најкасније у............. часова. 	Изборни правилник не садржи никакве прописе у завршетку гласања у поједностављеним поступцима. Али то време мора бити одређено, да би се избегла сумња у манипулацију; осим тога се на то може прикључити јавно бројање гласова, које мора да почне у једно већ раније одређено време.

3.	Избори путем писма
Ко је на дан гласања сприечен, да лично гласа у изборном локалу, има могућност гласања путем писма, тј. писменог гласања.	Бирачки одбор има додатно могућност, „за делове погона и за најмање погоне, који су месно јако удаљени од главног погона” да по присили уведу писмене изборе (упореди члан 24. став З. Изборног правилника). То би се могло формулисати помоћу додатне ставке као што овде следи:
„За сараднике   [нпр. 'спољашњег лагера у ХамбургБергедорф' или 'продајне канцеларије у Ростоку' или слично] се овиме одређује писмено гласање (избор путем писма). Овиме ће погођеним сарадницима бити послати папири за гласање без тражења од стране бирачког одбора.”
У случају потребе се потребни папири могу одмах затражити код бирачког одбора; треба се само навести, на коју адресу папири требају бити послани. Али папири се могу послати тек око 5 дана 	Такав рок није законски предвиђен; он произилази из присиле, да се тек након пријема и објављивања изборних предлога уопште могу штампати бирачки листићи, који се морају послати са папирима за изборе путем писма. Пропручује се да се рачуна од дана објаве изборних предлога (горе IV.l.) и да се додају 1 до 2 дана. - Навођење могућег датума је од помоћи за дотичну особу, јер дотична адреса може под условима бити зависна од времена слања, када се на њу морају послати папири. пре дана изборне седнице колектива, што значи тек.........................	Овде се мора навести датум; упореди у осталом претходну напомену.; од тога времена се папири за изборе могу узети код бирачког одбора за време њиховог рада.
Захтев за писмено гласање (гласање путем писма) мора бити запримљен код бирачког одбора најкасније три дана пре изборне седнице колектива, дакле најкасније до
дана.................................................. 
у ........................................................... часова  	Унос није предвиђен у изборном поретку. Препоручује се да се наведе време у које рок престаје да важи, иначе рок истиче у 24.00 часа. Да се приликом навођења времена завршетка рока не би скратио законски рок, морао би завршетак рока да буде прикладан завршетку уобичајеног радног времена у погону; у погону у којем се ради у сменама ће се рок оставити на 24,00 часа или ће се временски рок одредити на 1 час након престанка дневне смене..
Избор путем писма се одржава путем правовременог слања испуњеног гласачког листића на адресу бирачког одбора у за то предвиђеној и посланој коверти са маркицом. Ова коверта мора стићи најкасније до времена почетка бројања гласова, дакле
дана.................................................. 
у ........................................................... часова 
на место бројанја гласова 
у просторији 
........................................................... 
бирачког одбора.
4. 	Овај став не припада законски предвиђеном опсегу расписа избора.
Бирачице и бирачи могу приликом избора бирати између појединих кандидата и кандидаткиња. Сваки бирач и свака бирачица има број гласова који може дати кандидату или кандидаткињи према укупном броју места која се у радничком савету бирају.........  	Потребан је унос једног броја; он мора одговарати величини радничког већа (горе II.).; сваком кандидату односно свакој кандидаткињи може се дати највише један глас. Гласачки листићи, на којима је бирано (заокружено) више кандидата односно кандидаткиња, него што у радничком већу постоји места, се вреднују као неважећи и неће бити узети у обзир приликом бројања гласова. 	За 1-члана радничка већа се препоручује следећа нешто једноставнија формулација: 
„Избор се одржава између појединих кандидата и кандидаткиња. Сваки бирач и свака бирачица има један глас, којег он или она може да да једном од кандидата или кандидаткиња. Гласачки листићи, на којима је бирано (заокружено) више од једног кандидата односно једне кандидаткиње, се вреднују као неважећи и неће бити узети у обзир приликом бројања гласова.”
5. 	Овај став не припада законски предвиђеном опсегу расписа избора.
Гласање се одржава приликом закоруживања за то предвиђеног места на гласачком листићу. Гласачки листићи, који су тако испуњени, да се жеља гласача не може одмах јасно распознати, се вреднују као неважећи и неће бити узети у обзир приликом бројања гласова.” Такође неважећи гласачки листићи су они који су означени неким коментарима, додацима или осталим знаковима.

V.	Позив на бројање листића - Објава резултата избора
Када ће се дани гласови моћи избројати условљено је тиме, да ли се признаје право на гласање писменим путем, тј. да ли се признаје накнадно давање гласа.
Најпре је планирано да се гласови непосредно након гласања, дакле
дана...................................... од ................................. часова  
у просторији ...........................................................	Уноси морају бити усклађени са уносима времена завршетка гласања; најбоље је ако се бројање гласова без прекида надовеже на завршетак гласања. У осталом се препоручује, да се бирачка просторија користи и као просторија за бројање гласова, јер се онда ништа не мора транспортовати. 
изброје и да се првенствени резултат избора усмено саопшти.
У случају да је поднесен захтев за накнадно гласање, онда се бројање гласова и објава првенственог резулатата гласања овиме
дана...................................... од ................................. часова  
у просторији ...........................................................
одређује. 	Ови наводи морају бити усклађени са наводима под IV.3. на крају (задњи рок за предају папира писменим путем), јер се папири послани писменим путем морају запримити непосредно пре почетка бројања гласова.
Бирачки одбор ће кратко пре седнице колектива за избор радничког већа поред расписа избора објавити, на којем од два термина ће се одржати бројање гласова. О томе ће се додатно моћи информисати усмено за време седнице колектива.
Бројање гласова је у сваком случају јавно, све колегинице и колеге су овиме позване, да посматрају бројање гласова.
Службена објава резултата гласања ће се одржати кратко након бројања гласова на свим оним местима, на којима је овај распис избора објављен.
VI. 	Позив на подршку бирачког одбора

Сваки члан бирачког одбора ће примити упуте на дефиците, неправилности или спречености код припреме изборе, спровођења избора или код самог гласања.

VII. 	Како и где је доступан бирачки одбор?
Приговоре и остале изјаве, које се дају бирачком одбору, се шаљу председавајућем бирачког одбора
Господин/Госпођа................................................................................................
он/она су лично и телефонски доступни у уобичајено радно време:	Било би добро, ако би се овде могли дати тачни подаци. Уосталом се препоручује, да бирачки одбор уреди и овде објави регуларно време за разговор.
..............................................................................................................	Уколико се организује права канцеларија са бирачком управом онда се даје њихова адреса, број телефона и факса; иначе се овде наводи радно место председавајућег бирачког одбора, и ако је то могуће, његов број телефона и факса.

VIII.	 Где се могу добити остале информације о избору радничког већа?
Због многобројних даљњих појединости о поступку бирања указује се на Закон о правима запосленика (чланови 1. до 20.) као и на Изборни правилник који је уз то донесен. Текст Изборног правилника је изложен тамо на увид, Где се такође налази бирачка листа на увид; вреде тамо наведена времена. 	Уколико би објава Изборног правилника требало додатно да уследи електронским путем (нпр. путем интранета), треба се додатно навести како се до њега тамо моће доћи (упореди члан 2. став 4. реч. З. и 4. Правилника о избору).
..................................................., 	Молимо навести место, на којем се налази предузеће или погон. дана ...........................  2018.	Важно! – Овде наведени датум мора заиста да одговара датуму излагања расписивања избора; другим речима: Расписивање избора се мора изложити на дан неговог доношења. Уколико се расписивање избора мора истакнути на удаљенијим местима, онда се мора факсовати помоћнику избора који се налази на томе месту, да би се могло истовремено изложити. Уколико то није могуће, онда би се расписивање избора морало потписати са будућим датумом, да би се излагање расписа могло омогућити на дан његовог службеног доношења.
	Дан доношења расписа избора не би требао бити случајно изабран; за њега је потребно тачно планирање унапред, да би се сви изборни кораци могли одрадити без временских потешкоћа. У поједностављеним поступцима избора би 4 недеље морале бити примерене између расписа избора и дана изборне седнице колектива.

Бирачки одбор
............................               ................................                ................................	Овде се уносе имена чланова бирачког одбора; они онда морају да лично потпишу расписивање избора. Особа и презиме председавајућег се треба означити. — На темељу члана З. став 1. Изборног правилника је предвиђено (само), да се распис избора потпише од стране председавајућег бирачког одбора и од најмање једног додатног члана. Општој традицији одговара, да се распис избора потпише од стране свих чланова бирачког одбора.
Остали чланови бирачког одбора су као што следи доступни лично и телефонски.
заступник/заступница господин/госпођа..............................................................
господин/госпођа..............................................................

Интерна ознака бирачког одбора за овај распис избора
Изложено
дана:
од:
Јавни оглас контролисао 	Према закону није довољно распис избора само изложити, него такође „одржати у добром стању за читање” (упореди члан З. став 4. Изборног правилника). Зато се препоручује, да се изложени расписи избора редовно проверавају; уколико се то не чини, онда је најједноставније, да се провера означи путем навода иницијала и датума на распису огласа.
дана:
од:
Овај распис се скида две недеље након објаве резултата гласања и предаје бирачком одбору најкаснији рок: 30.06.2018.
Скинуто
дана:
од:


Примедбе распису избора









