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У погону не постоји раднички савет који заступа интересе запослених. Сада треба 

изабрати раднички савет. Ове кратке напомене дају прве и најосновније информације о 

томе у којим је погонима могућ избор радничког савета као и о начину одржавања 

избора. Детаљне информације можете пронаћи у приручнику за нормалан и 

поједностављени изборни поступак. Он додатно садржи и низ контролних листи и текстова 

који могу послужити као пример, а могу олакшати одржавање избора за погонски раднички 

савет у погону.  

 

1. Где се може одржати избор радничког савета? 

 

Закон о организацији и деловању предузећа предвиђа формирање радничких савета у 

погонима, у којима је стално запослено најмање пет радника/радница са правом 

гласа. Троје од њих морају имати право да буду бирани.  

 

Погони се морају разликовати од предузећа. Предузеће (нпр. д.о.о. или а.д.) може имати 

један или више погона. Дакле, у једном предузећу може постојати више радничких савета 

који онда шаљу чланове у генерални раднички савет. Погон обухвата запослене и технику, 

којима организационо управља један јединствени управљачки апарат. Овај управљачки 

апарат мора имати значајна овлашћења за доношење битних одлука које се тичу особља 

(обустава рада, премештај, отказ) и социјалних питања (организација, радно време, 

планирање годишњих одмора итд.).  

 

Активно бирачко право имају сви радници/раднице независно од националности, а који 

су запослени у погону и који су на дан избора навршили 18 година живота. И 

радници/раднице са скраћеним радним временом такође имају право гласа. Посуђени 

радници имају право гласа уколико су у погону запослени дуже од три месеца или је у 

плану да и убудуће толико дуго раде. Бирачко право немају радници који се баве 

руководећим пословима. 

 

Сви радници/раднице који имају активно бирачко право и који су најмање шест месеци 

запослени у погону могу бити бирани независно од њихове националности. Радни стаж у 

неком другом погону истог предузећа или другог предузећа концерна рачуна се у погледу 

бирачког права као радни стаж проведен у самом погону. 

У погону не постоји раднички савет који заступа интересе запослених. Сада треба 

изабрати раднички савет. Ове кратке напомене дају прве и најосновније информације о 

томе у којим је погонима могућ избор радничког савета као и о начину одржавања 

избора. Детаљне информације можете пронаћи у приручнику за нормалан и 

поједностављени изборни поступак. Он додатно садржи и низ контролних листи и текстова 

који могу послужити као пример, а могу олакшати одржавање избора за погонски раднички 

савет у погону.  

 

1. Где се може одржати избор радничког савета? 

 

Закон о организацији и деловању предузећа предвиђа формирање радничких савета у 

погонима, у којима је стално запослено најмање пет радника/радница са правом 

гласа. Троје од њих морају имати право да буду бирани.  

 

Погони се морају разликовати од предузећа. Предузеће (нпр. д.о.о. или а.д.) може имати 

један или више погона. Дакле, у једном предузећу може постојати више радничких савета 

који онда шаљу чланове у генерални раднички савет. Погон обухвата запослене и технику, 

којима организационо управља један јединствени управљачки апарат. Овај управљачки 

апарат мора имати значајна овлашћења за доношење битних одлука које се тичу особља 

(обустава рада, премештај, отказ) и социјалних питања (организација, радно време, 

планирање годишњих одмора итд.).  

 

Активно бирачко право имају сви радници/раднице независно од националности, а који 

су запослени у погону и који су на дан избора навршили 18 година живота. И 

радници/раднице са скраћеним радним временом такође имају право гласа. Посуђени 

радници имају право гласа уколико су у погону запослени дуже од три месеца или је у 

плану да и убудуће толико дуго раде. Бирачко право немају радници који се баве 

руководећим пословима. 

 

Сви радници/раднице који имају активно бирачко право и који су најмање шест месеци 

запослени у погону могу бити бирани независно од њихове националности. Радни стаж у 

неком другом погону истог предузећа или другог предузећа концерна рачуна се у погледу 

бирачког права као радни стаж проведен у самом погону. 
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2. Како се врши избор за погонски раднички савет? 

 

Избор радничког савета у погону припрема и извршава бирачки одбор. Уколико постоји 

раднички савет, он именује бирачки одбор. Уколико раднички савет не постоји, бирачки 

одбор могу именовати генерални раднички савет или раднички савет концерна. Уколико 

не постоји генерални раднички савет и/или не постоји раднички савет концерна или ако 

они нису активни, бирачки одбор у погону без радничког савета бира се на збору 

запослених већином присутних запослених. Уколико се не обави именовање бирачког 

одбора на збору запослених у погону, 3 радника/раднице са правом гласа или синдикална 

подружница погона могу од суда за радне спорове затражити именовање бирачког 

одбора. 

 

Врста изборног поступка и поједини потребни кораци зависе од броја запослених у 

погону који имају право гласа. Уколико је по правилу у погону запослено између 5 и 50 

запослених са правом гласа, примењује се поједностављени изборни поступак.  

 

Уколико је у погону запослено више од 50 запослених са правом гласа, примењује се по 

правилу нормалан изборни поступак. У погонима који броје од 51 до 100 

радника/радница са правом гласа постоји могућност да бирачки одбор са послодавцем 

уговори одржавање поједностављеног изборног поступка. Уколико је запослено више од 

100 радника/радница, примењује се искључиво нормалан изборни поступак.  

 

Поједностављени изборни поступак је објашњен под тачком 2.1 у наставку. Нормалан 

изборни поступак је објашњен под тачком 2.2. 

 

2.1. Ток поједностављеног изборног поступка 

 

Код поједностављеног изборног поступка се разликују две варијанте: једностепени и 

двостепени поступак. Двостепени поступак (2.1.1.) се примењује ако још не постоји 

раднички савет и бирачки одбор се бира на збору запослених. Једностепени поступак 

(2.1.2.) се примењује ако бирачки одбор именују већ постојећи раднички савет, генерални 

раднички савет или раднички савет концерна. 

 

2.1.1. Двостепени поступак: Ако бирачки одбор треба се да изабере на збору запослених 

у погону, одржавају се два збора бирача. На првом збору бирача запослени бирају 

чланове као и председавајућег члана бирачког одбора. На овај први збор бирача могу 

позвати три радника/раднице са правом гласа или синдикална подружница погона. 

Приликом позивања треба имати у виду одређене формалности. Бирачки одбор на првом 

збору бирача саставља изборну листу у коју треба извршити упис свих радника/радница 

са правом гласа, одвајајући их према полу. Документацију која је за то потребна бирачки 
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одбор добија од лица која позивају на збор бирача, а која су ту документацију претходно 

затражила од послодавца. Бирачки одбор потом доноси Одлуку о расписивању избора. 

Одлука о расписивању избора садржи многе информације које су од значаја за бираче. 

Треба имати у виду минимални број за мањински пол. Изборни кандидати/кандидаткиње 

се предлажу још у току првог збора бирача. Једним изборним предлогом се може 

предложити један или више кандидата/кандидаткиња. Он се састоји од изјаве о 

сагласности кандидата/кандидаткиње и изјава о подршци коју пружају 3 запослена (код до 

20 запослених са правом гласа су довољне 2 изјаве о подршци). Изборни предлог се може 

предати у писменом или усменом облику. 

 

Недељу дана након првог збора бирача одржава се други збор бирача за избор 

радничког савета. Раднички савет се бира тајним и непосредним гласањем. Бирачки 

одбор предаје гласачки листић и гласачки коверат запосленом са правом гласа. На 

гласачком листићу су кандидати наведени по абецедном реду. Запослени могу заокружити 

онолико кандидата колико се места додељује. Гласачки листић се након заокруживања 

кандидата ставља у гласачку коверту и потом убацује у гласачку кутију. Уколико су 

запослени на дан одржавања избора одсутни, пружа им се прилика за писмено гласање 

(гласање путем писма). Радници/раднице могу до три дана пре другог збора бирача 

поднети захтев за накнадно писмено гласање. Пребројавање гласова се врши јавно након 

збора бирача или - уколико је затражено накнадно писмено гласање – накнадно, у 

тренутку који претходно одреди бирачки одбор. Изабрани су они кандидати који прикупе 

највише гласова. При додели места треба имати у виду минимални број за мањински пол. 

Изабране кандидате/кандидаткиње је потребно без одлагања обавестити о њиховом 

избору.  

 

2.1.2 Једностепени поступак: Уколико већ постојећи раднички савет, генерални раднички 

савет или раднички савет концерна именују бирачки одбор, он без одлагања по 

именовању иницира изборе. За то најпре треба да се састави изборна листа у којој су 

кандидати раздвојени према полу. Потом се доноси Одлука о расписивању избора. 

Одлука о расписивању избора садржи многе информације које су од значаја за бираче. 

Такође, између осталог, мора се навести да изборни предлог треба у писменом облику 

предати најкасније недељу дана пре дана окупљања збора бирача за избор радничког 

савета. Збор бирача за избор радничког савета одвија се онако како је наведено горе, под 

тачком 2.1.1. за други збор бирача за избор радничког савета у двостепеном поступку.  

 

2.2. Ток нормалног изборног поступка 

 

Уколико већ постоји раднички савет, он именује бирачки одбор и одређује 

председавајућег члана бирачког одбора. Уколико је актуелни раднички савет неактиван, 

генерални раднички савет или раднички савет концерна могу на себе преузети 
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именовање. Такође, три радника/раднице са правом гласа или синдикална подружница 

погона могу од суда за радне спорове затражити именовање бирачког одбора.  

 

Уколико још увек не постоји раднички савет у погону, генерални раднички савет или 

раднички савет концерна могу именовати бирачки одбор и његовог председавајућег 

члана. Ако именовање не успе на овај начин, бирачки одбор бирају сви запослени на 

збору запослених који се у принципу одржава у погону током радног времена. На овај збор 

могу позвати три радника/раднице са правом гласа или синдикална подружница погона. 

Уколико се збор запослених у погону упркос позиву не одржи или уколико се на збору не 

изабере бирачки одбор, тада три радника/раднице са правом гласа или синдикална 

подружница погона могу код суда за радне спорове захтевати именовање бирачког 

одбора.  

 

Бирачки одбор креира изборну листу у коју треба извршити упис свих запослених са 

правом гласа, одвајајући их према полу. Документацију која је за то потребна, бирачки 

одбор добија на захтев од послодавца. Бирачки одбор потом доноси Одлуку о 

расписивању избора. Одлука о расписивању избора садржи многе информације које су 

од значаја за бираче. Треба имати у виду минимални број за мањински пол. 

 

Онај ко жели да се кандидује за раднички савет, мора бити наведен на листи кандидата, 

коју треба предати бирачком одбору у року од две недеље по објављивању Одлуке о 

расписивању. Листу кандидата, на којој може бити наведено један или више изборних 

кандидата/кандидаткиња, мора потписати 5% запослених са правом гласа, односно 

најмање три запослена са правом гласа (потписи подржавалаца предлога). Листа/листе 

које су прихваћене као важеће се истичу најкасније недељу дана пре дана одржавања 

избора. 

 

Уколико се донесе одлука да су најмање две листе кандидата важеће, радници/раднице 

се при избору могу одлучити само за једну листу (избор листе). Ако је само једна листа 

кандидата пристигла или прихваћена као важећа, радници/раднице могу своје гласове 

дати појединачним кандидатима (избор појединачних кандидата). Запослени тада могу 

заокружити онолико кандидата/кандидаткиња колико се места додељује. 

 

На дан одржавања избора се тајним и непосредним гласањем избори одвијају у 

просторији за гласање која се налази у оквиру погона. Бирачки одбор предаје 

раднику/радници са правом гласа гласачки листић и гласачки коверат. Гласачки листић се 

након заокруживања листе или појединачног кандидата/кандидаткиње с листе стави у 

гласачку коверту и потом убаци у гласачку кутију. Уколико су запослени на дан одржавања 

избора одсутни, пружа им се прилика за писмено гласање (гласање путем писма). 

 

Пребројавање гласова се врши јавно по затварању гласачког места. При избору листе се 
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одређује број места која отпадају на појединачне листе кандидата. Изабрани су 

кандидати/кандидаткиње по редоследу који постоји на листи и према броју који отпада на 

места на листи. Код избора појединачних кандидата су изабрани кандидати/кандидаткиње 

који су прикупили највећи број гласова, при чему увек треба бројчано узети у обзир 

мањински пол. Бирачки одбор треба изабране кандидате/кандидаткиње без одлагања да 

обавести о њиховим избору.  

 

3. Заштита бирачког права и трошкови избора 

 

Избори радничког савета су под посебном законском заштитом. Сваки од троје запослених 

који су издали позиве за учешће на збору бирача, они који су као један од три подносиоца 

захтева код суда за радне спорове поднели захтев за именовање бирачког одбора, 

чланови бирачког одбора као и кандидати за избор радничког савета у погону, уживају 

посебну, временски ограничену заштиту од редовних отказа.  

 

Редовни отказ за троје запослених који су позвали на збор бирача или три подносиоца 

захтева за именовање бирачког одбора недозвољени су све до објављивања резултата 

избора. Уколико се избор радничког савета у погону не одржи, не сме им се уручити 

редовни отказ у трајању од три месеца од тренутка позива на збор односно подношења 

захтева суду за радне спорове. Лица која су позвала на збор бирача као и подносиоци 

захтева за именовање бирачког одбора могу евентуално добити само ванредни отказ уз 

поштовање строгих предуслова за такве отказе. 

 

Редовни отказ за чланове бирачког одбора и изборне кандидате/кандидаткиње су 

такође недозвољени све до објављивања резултата избора. Осим тога, чланови бирачког 

одбора и изборни кандидати/кандидаткиње уживају накнадну заштиту од отказа током 

временског периода од шест месеци од тренутка објављивања резултата избора. 

Ванредни отказ чланова изборног одбора и изборних кандидата/кандидаткиња остаје 

могућ уз поштовање строгих предуслова за ванредне отказе. До објављивања резултата 

избора, раднички савет мора дати сагласност за такав ванредни отказ члана бирачког 

одбора и изборног кандидата/кандидаткиње. Послодавац може од суда за радне спорове 

поднети предлог за ускраћивање сагласности. 

 

Послодавцу је уз законску претњу казном забрањено да омета изборе за раднички савет 

или да на њих врши утицај. Ниједан радник/радница не сме бити ометан у вршењу свог 

активног и пасивног бирачког права. 

 

Трошкове избора радничког савета у погону сноси послодавац. 

 


