NARODNE
NARODNENOVINE
NOVINE

STRANICA
11 –2016.
BROJ 3
PETAK,
8. SIJEČNJA

PETAK,
2016.
BROJ8.3 SIJEČNJA
–

SLUŽBENI
SLUŽBENI
LIST LIST
REPUBLIKE
REPUBLIKE
HRVATSKE
HRVATSKE

STRANICA 11

Stupanje na snagu

Obrazac broj 3

Članak 25.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik
o postupku izbora radničkog vijeća (»Narodne novine« broj 81/10).
Članak 26.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u
»Narodnim novinama«.
Klasa: 011-01/15-01/177
Urbroj: 524-03-01-01/1-15-17
Zagreb, 30. prosinca 2015.
Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.
Obrazac broj 1
(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

POPIS
SKUPINE RADNIKA U POSTUPKU IZBORA
RADNIČKOG VIJEĆA
članak 141. stavak 2. Zakona o radu i članak 2. stavak 2. Pravilnika
(kod podnošenja prijedloga za utemeljenje radničkog vijeća)/
članak 146. stavak 1. Zakona o radu
(kod podnošenja lista kandidata)
(nepotrebno precrtati)

Na dan sastavljanja ovoga popisa, poslodavac redovito zapošljava
radnika.
Skupinu radnika čine:
Redni broj

Ime i prezime

OIB

Potpis

Na temelju članka 141. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14) Sindikat
podnosi

PRIJEDLOG
ZA UTEMELJENJE PRVOG RADNIČKOG VIJEĆA
Sindikat ili više sindikata zajedno koji imaju članove zaposlene kod
poslodavca, odnosno organizacijskoj jednici poslodavca i svaka
skupina od najmanje dvadeset posto radnika koja će podnijeti listu
kandidata za izbor članova radničkog vijeća određuje po jednog svog
predstavnika i po jednog njegovog zamjenika u izborni odbor.
Izborni odbor će biti imenovan na skupu radnika kojeg će sazvati
potpisnik ovoga prijedloga.
Ovaj je prijedlog na dan podnošenja objavljen na svim oglasnim
mjestima poslodavca te dostavljen ostalim sindikatima koji imaju
svoje članove kod poslodavca te poslodavcu.
ZA SINDIKAT/TE

Skupinu radnika čini
% od ukupnog broja radnika poslodavca.
Ovlašteni predstavnik skupine radnika je
.
Ovlašteni predstavnik skupine radnika će na zahtjev sudionika u
postupku provođenja izbora za radničko vijeće dostaviti mu presliku
ovoga popisa i staviti mu na uvid izvornik popisa, a nakon izbora,
izvornik popisa predat će predsjedniku radničkog vijeća.
Obrazac broj 4

Obrazac broj 2
(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

Na temelju članka 141. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14) skupina od
radnika podnosi
(broj)

PRIJEDLOG
ZA UTEMELJENJE PRVOG RADNIČKOG VIJEĆA
Sindikat ili više sindikata zajedno koji imaju članove zaposlene kod
poslodavca, odnosno organizacijskoj jednici poslodavca i svaka
skupina od najmanje dvadeset posto radnika koja će podnijeti listu
kandidata za izbor članova radničkog vijeća određuje po jednog svog
predstavnika i po jednog njegovog zamjenika u izborni odbor.
Izborni odbor će biti imenovan na skupu radnika kojeg će sazvati
potpisnik ovoga prijedloga.
Ovaj je prijedlog na dan podnošenja objavljen na svim oglasnim
mjestima poslodavca te uz fotokopiju popisa radnika koji ga podnose, dostavljen sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca
te poslodavcu.
ZA SKUPINU RADNIKA

predlagatelj
(sindikat odnosno skupina radnika)

(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

Na temelju članka 141. stavka 2. i (»Narodne novine« broj
93/14) i članka 2. stavka 6. Pravilnika, sazivam

SKUP RADNIKA
koji će biti održan dana
sati u mjestu

s početkom u
u prostoriji
sa sljedećim

(članak 2. stavak 6. Pravilnika)

dnevnim redom
1. Utvrđivanje postojanja uvjeta za utemeljenje radničkog vijeća
2. Imenovanje izbornog odbora
3. Razno
ZA PREDLAGATELJA UTEMELJENJA
RADNIČKOG VIJEĆA
(potpisnik predlagatelja)

NARODNE
NARODNENOVINE
NOVINE

STRANICA
12 –2016.
BROJ 3
PETAK,
8. SIJEČNJA

PETAK,
2016.
BROJ8.3 SIJEČNJA
–

SLUŽBENI
SLUŽBENI
LIST LIST
REPUBLIKE
REPUBLIKE
HRVATSKE
HRVATSKE

Obrazac broj 5

STRANICA 12

(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

Predsjednik Radničkog vijeća donosi

ZAPISNIK
SA SKUPA RADNIKA
1. Utvrđeno je da je dana
podnesen prijedlog
za utemeljenje prvoga radničkog vijeća i da su ispunjeni uvjeti propisani člankom 140. Zakona o radu (»Narodne novine« broj 93/14)
i člankom 2. Pravilnika, za utemeljenje toga vijeća.
2. U izborni odbor imenuju se:
Za predsjednika
, a za njegovog/njenog zamjenika
za člana
, a za njegovog/njenog zamjenika
za člana
, a za njegovog/njenog zamjenika
za člana
, a za njegovog/njenog zamjenika
za člana
, a za njegovog/njenog zamjenika
(članak 2. stavak 9. Pravilnika)

3. Način provođenja izbora bit će određen odlukom o provođenju
izbora.
4. Primjerak zapisnika dostavit će se radnicima iz točke 2. ovoga
zapisnika i poslodavcu te će se objaviti u skladu s člankom 2. stavkom 10. Pravilnika.
ZAPISNIČAR

Obrazac broj 7

ZA PREDLAGATELJA UTEMELJENJA
RADNIČKOG VIJEĆA

ODLUKU O RASPISIVANJU IZVANREDNIH
IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE
nedostajućih članova

Raspisuju se izvanredni izbori radi izbora
(broj)

Radničkog vijeća i zamjenika članova Radničkog vijeća
Članovi Radničkog vijeća i zamjenici članova Radničkog vijeća birat
će se do isteka izbornog razdoblja ostalih članova toga vijeća, odnosno do
.
(datum)

Način provođenja ovih izbora bit će određen odlukom o provođenju
izbora.
Sindikat ili više sindikata zajedno koji imaju članove zaposlene kod
poslodavca, odnosno organizacijskoj jednici poslodavca i svaka skupina od najmanje 20% radnika koja će podnijeti listu kandidata za
nedostajuće članove Radničkog vijeća, dužna je u roku od pet radnih
dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja ove odluke predložiti svog člana i njegovog zamjenika u izbornom odboru te o tome
pisano obavijestiti predsjednika Radničkog vijeća.
Član izbornog odbora i njegov zamjenik neće moći biti kandidati
za člana Radničkog vijeća i za zamjenika člana Radničkog vijeća
Ova je odluka dana
objavljena na svim oglasnim
mjestima poslodavca i dostavljena sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu.

(potpisnik predlagatelja)

PREDSJEDNIK RADNIČKOG VIJEĆA

Obrazac broj 6
(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

Radničko vijeće na sjednici održanoj

Obrazac broj 8
(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

donosi

/

Skup radnika

(nepotrebno izostaviti)

(članak 2. stavak 9.
Pravilnika)

Radničko vijeće

ODLUKU O RASPISIVANJU REDOVITIH IZBORA ZA
RADNIČKO VIJEĆE
Raspisuju se redoviti izbori za radničko vijeće.
Način provođenja ovih izbora bit će određen odlukom o provođenju
izbora.
Sindikat ili više sindikata zajedno koji imaju članove zaposlene kod
poslodavca, odnosno organizacijskoj jednici poslodavca i svaka skupina od najmanje 20% radnika koja će podnijeti listu kandidata za
članove radničkog vijeća dužna je u roku od pet radnih dana od
dana objavljivanja, odnosno dostavljanja ove odluke, predložiti svog
člana i njegovog zamjenika u izbornom odboru te o tome pisano
obavijestiti predsjednika Radničkog vijeća.
Član izbornog odbora i njegov zamjenik neće moći biti kandidati za
člana radničkog vijeća i za zamjenika člana.
Ova je odluka dana
objavljena na svim oglasnim
mjestima poslodavca i dostavljena sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu.
PREDSJEDNIK RADNIČKOG VIJEĆA

(članak 3. stavak 3.
Pravilnika)

donosi

ODLUKU O IMENOVANJU IZBORNOG ODBORA
Izborni odbor za provođenje izbora za radničko vijeće ima
članova
(članak 5. Pravilnika)

i isti broj njihovih zamjenika.
Za predsjednika izbornog odbora imenuje se
a za njegovog/njenog zamjenika
Za ostale članove izbornog odbora imenuju se

a za njihove zamjenike istim redoslijedom

NARODNE
NARODNENOVINE
NOVINE

STRANICA
13 –2016.
BROJ 3
PETAK,
8. SIJEČNJA

PETAK,
2016.
BROJ8.3 SIJEČNJA
–

SLUŽBENI
SLUŽBENI
LIST LIST
REPUBLIKE
REPUBLIKE
HRVATSKE
HRVATSKE

STRANICA
Ova odluka13dostavlja

se svim imenovanima.
Izborni odbor je dužan u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja ove odluke imenovanima, donijeti odluku o provođenju izbora
za radničko vijeće i tu odluku objaviti na svim oglasnim mjestima
poslodavca i dostaviti je poslodavcu.

njegov zahtijev, dužan omogućiti glasovanje na biračkom mjestu
organizacijske jedinice u kojoj će se zateći za vrijeme glasovanja.
Ova odluka objavljena je na svim oglasnim mjestima poslodavca
dana
i dostavljena poslodavcu.
PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA

PREDSJEDNIK RADNIČKOG VIJEĆA/
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPA RADNIKA

Obrazac broj 10
Obrazac broj 9
(naziv i sjedište poslodavca)

(naziv i sjedište poslodavca)

Izborni odbor donosi

(mjesto i datum)

ODLUKU
O IMENOVANJU BIRAČKOG ODBORA
BROJ

Izborni odbor donosi

ODLUKU
O PROVOĐENJU IZBORA ZA RADNIČKO VIJEĆE
Radničko vijeće imat će

zamjenika članova.

članova i

(članak 142. Zakona o radu)

Glasovanje za izbor radničkog vijeća obavit će se dana
u vremenu od
do
sati u mjestu/mjestima
u prostoriji/prostorijama

(mjesto i datum)

Glasovanje na izborima za radničko vijeće na biračkom mjestu
provest će birački odbor broj
od
članova i istog broja njihovih zamjenika.
Za predsjednika izbornog odbora imenuje se
a za njegovog/njenog zamjenika
Za ostale članove izbornog odbora imenuju se

.

(navesti sva biračka mjesta)

Lista kandidata za članove radničkog vijeća može se podnijeti u roku
od pet radnih dana od dana objave ove odluke. Lista kandidata se
dostavlja predsjedniku izbornog odbora ili se upućuje poštom.
Na listi kandidata mora biti predloženo onoliko radnika koliko će
članova imati radničko vijeće te najmanje isti broj zamjenika članova
radničko vijeća.
Listi kandidata obavezno se prilaže izjava s potpisima svih kandidata
o pristanku na uvrštenje u listu.
Ako lista kandidata neće biti podnijeta u roku, ili ako u roku od
tri radna dana od dana dostavljanja pisanog zahtjeva predsjednika
izbornog odbora neće biti otklonjeni nedostaci u odnosu na obveze iz propisa i iz ove odluke, smatrat će se da lista kandidata nije
podnijeta.
Podnositelj liste kandidata može u roku od pet radnih dana od dana
objave ove odluke odrediti po jednog svog člana i njegovog zamjenika u biračke odbore za sljedeća biračka mjesta:
.
Ovi podaci dostavljaju se na isti način kao i lista kandidata.
Radnik koji na dan glasovanja neće biti na radu ili je njegovo mjesto
rada udaljeno od biračkog mjesta, može izbornom odboru najmanje
pet radnih dana prije dana glasovanja podnijeti pisani zahtjev da mu
se uruči glasački listić i omotnica s poštanskom markom za obično
rukovanje radi glasovanja putem pošte, ili da mu se omogući tajno
glasovanje elektroničkim putem ako je kod poslodavca omogućeno
takvo glasovanje. Takav glasački listić ili glas upućen elektroničkim
putem, uzet će se u obzir kod utvrđivanja rezultata izbora ako je
na adresu sjedišta poslodavca dostavljen u onoj zatvorenoj omotnici
koja je radniku dostavljena uz glasački listić, poštom s naznakom:
»ne otvarati – za Izborni odbor« i ako je izbornom odboru stigao do
dana glasovanja, a omotnicu je otvorio izborni odbor.
Radniku koji na dan glasovanja zbog potrebe posla neće biti, na
biračkom mjestu svoje organizacijeske jedinice izborni odbor je na

a za njihove zamjenike istim redoslijedom

Ova odluka dostavlja se svim imenovanima.
Dužnosti biračkog odbora propisane su Pravilnikom o postupku izbora za radničko vijeće.
PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA

Obrazac broj 11
(naziv i sjedište poslodavca)

Sindikat/ti

(mjesto i datum)

/ Skupina radnika iz priloženog popisa

(nepotrebno izostaviti)

podnosi

LISTU KANDIDATA ZA ČLANOVE RADNIČKOG
VIJEĆA
Nositelj liste je
Kandidati za članove radničkog vijeća su:
Redni broj Ime i prezime OIB

Ustrojstveni dio u kojem
radi

.

NARODNE
NARODNENOVINE
NOVINE

STRANICA
14 –2016.
BROJ 3
PETAK,
8. SIJEČNJA

PETAK,
2016.
BROJ8.3 SIJEČNJA
–

SLUŽBENI
SLUŽBENI
LIST LIST
REPUBLIKE
REPUBLIKE
HRVATSKE
HRVATSKE

STRANICA
14
Kandidati

za zamjenike članove radničkog vijeća su:

Redni broj Ime i prezime OIB Ustrojstveni dio u kojem radi

ovlašteni zastupati vas u odnosu na vaše radnike, s njihovim rednim
brojevima i abecednim redosljedom prezimena te njihovim osobnim
identifikacijskim brojem.
2. popis svih ostalih radnika s rednim brojevima, imenima i prezimenima abecednim redosljedom prezimena i njihovim osobnim
identifikacijskim
brojem.
PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA
Obrazac broj 14

Ovoj Listi kandidata priložena je Izjava kandidata o pristanku na
uvrštenje u Listu kandidata.
ZA SINDIKAT/TE /ZA SKUPINU RADNIKA
(nepotrebno izostaviti)

(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

Izborni odbor objavljuje

POPIS
BIRAČA NA IZBORIMA ZA RADNIČKO VIJEĆE
Obrazac broj 12
(naziv i sjedište poslodavca)

Redni broj

Ime i prezime

(mjesto i datum)

IZJAVA
O PRISTANKU NA UVRŠTENJE U LISTU KANDIDATA
ZA ČLANOVE RADNIČKOG VIJEĆA I ZAMJENIKE
ČLANOVA RADNIČKOG VIJEĆA
Potpisom na ovoj izjavi dajem pristanak na uvrštenje u Listu kandidata za članove radničkog vijeća ili zamjenika člana radničkog vijeća
Redni broj

Ime i prezime

Potpis

Ovaj popis birača objavljen je na svim oglasnim mjestima poslodavca dana
.
Svaki radnik ima pravo u roku od tri radna dana od dana objavljivanja popisa podnijeti izbornom odboru pisani prigovor zbog svog
izostavljanja ili zbog uvrštavanja radnika koji je član upravnog ili
nadzornog tijela poslodavca, ili je član obitelji toga radnika ili je
ovlašten zastupati poslodavca u odnosu na kod njega zaposlene
radnike.
PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA

Obrazac broj 15
(naziv i sjedište poslodavca)

Izborni odbor broj
Obrazac broj 13

Izborni odbor

(mjesto i datum)

objavljuje

IZVOD POPISA BIRAČA ZA BIRAČKO MJESTO
Redni broj

Ime i prezime

(mjesto i datum)
(naziv poslodavca)
(sjedište poslodavca)

PREDMET: Zahtjev za dostavljanje popisa radnika u postupku
izbora za radničko vijeće
Molimo vas da za potrebe izrade popisa birača na izborima za radničko vijeće, predsjedniku izbornog odbora u roku od tri radna dana
od primitka ovoga zahtjeva dostavite:
1. popis s imenima i prezimenima radnika koji su članovi vaših
upravnih i nadzornih tijela, ili su članovi njihovih obitelji, ili su

Na ovom izvodu iz popisa birača nalaze se radnici iz sljedećih ustrojstvenih dijelova:
.
Ovaj popis birača objavljen je na oglasnim mjestima prethodno navedenih ustrojstvenih dijelova dana
.

NARODNE
NARODNENOVINE
NOVINE

STRANICA
15 –2016.
BROJ 3
PETAK,
8. SIJEČNJA

PETAK,
2016.
BROJ8.3 SIJEČNJA
–

SLUŽBENI
SLUŽBENI
LIST LIST
REPUBLIKE
REPUBLIKE
HRVATSKE
HRVATSKE

STRANICA
Svaki radnik15 ima

pravo u roku od tri radna dana od dana objavljivanja popisa podnijeti Izbornom odboru pisani prigovor zbog svog
izostavljanja ili zbog uvrštavanja radnika koji je član upravnog ili
nadzornog tijela poslodavca, ili je član obitelji toga radnika ili je
ovlašten zastupati poslodavca u odnosu na kod njega zaposlene
radnike.
PREDSJEDNIK BIRAČKOG ODBORA BROJ _____

16 – Glasački listić za izbor članova radničkog vijeća s tri ili više članova

Obrazac broj 18
(naziv i sjedište poslodavca)
datum)

(mjesto i

ZAPISNIK BIRAČKOG ODBORA BR.
Na sjednici biračkog odbora broj
održanoj dana

za biračko mjesto
, kojoj su prisustvovali

,

Serijski broj: __________
________________________
(naziv i sjedište poslodavca)

________________________
(mjesto i datum)

GLASAČKI LISTIĆ
za izbor članova radničkog vijeća
(radničko vijeće s tri ili više člana)

Redni broj

Podnositelj liste
kandidata

Ime i prezime nositelja
liste kandidata

utvrđeno je:
1. Glasovanje na biračkom mjestu
održano je dana
od
do
sati.
2. U popis birača biračkog mjesta bilo je upisano
radnika.
3. Biračkom odboru bilo je dostavljeno
glasačkih
listića.
4. Glasovalo je
radnika.
5. Važećih glasačkih listića bilo je
, nevažećih
,
a neupotrijebljenih
.
6. Liste kandidata/Kandidati su dobile/i sljedeći broj glasova:
(nepotrebno precrtati)

Glasuje se isključivo zaokruživanjem jednog od rednih brojeva.
PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

glasova
glasova
glasova
glasova
glasova
glasova
glasova
glasova
glasova
glasova

(Ime i prezime)

17 – Glasački listić za izbor članova radničkog vijeća s jednim članom
Serijski broj: __________
(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

GLASAČKI LISTIĆ

za izbor članova radničkog vijeća

(radničko vijeće s jednim članom)
Redni
broj Ime i prezime kandidata
*

PREDSJEDNIK BIRAČKOG ODBORA BROJ

Ime i prezime zamjenika
kandidata
*

*Iza imena i prezimena kandidata i zamjenika koje je podnio sindikat ili više
sindikata, u zagradi se navodi naziv tog sindikata ili nazivi svih sindikata

Glasuje se isključivo zaokruživanjem jednog od rednih brojeva.

Obrazac broj 19
(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

ZAPISNIK
O PRETHODNIM REZULTATIMA IZBORA ZA
RADNIČKO VIJEĆE
Na sjednici Izbornog odbora održanoj dana
,
kojoj su prisustvovali
, utvrđeno je:
1. Glasovanje je održano dana
od
do
sati.
2. Izbori su valjani jer je glasovalo
radnika od ukupno
radnika upisanih u popis birača, što čini više od jedne trećine
radnika s pravom glasa.
3. Za glasovanje je bilo pripremljeno
glasačkih listića.
4. Važećih glasačkih listića bilo je
, nevažećih
,
a neupotrijebljenih
.
5. Liste kandidata / Kandidati su dobile/i sljedeći broj glasova:
(nepotrebno precrtati)

STRANICA
16 –2016.
BROJ 3
PETAK,
8. SIJEČNJA

NARODNE
NARODNENOVINE
NOVINE

PETAK,
2016.
BROJ8.3 SIJEČNJA
–

SLUŽBENI
SLUŽBENI
LIST LIST
REPUBLIKE
REPUBLIKE
HRVATSKE
HRVATSKE

1.

STRANICA 16

(Ime i
prezime)

PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA

1.__________________
2.
3.

glasova
glasova
glasova

STRANICA
17 –2016.
BROJ 3
PETAK,
8. SIJEČNJA

NARODNE
NARODNENOVINE
NOVINE

PETAK,
2016.
BROJ8.3 SIJEČNJA
–

SLUŽBENI
SLUŽBENI
LIST LIST
REPUBLIKE
REPUBLIKE
HRVATSKE
HRVATSKE

STRANICA
4. 17

glasova
5.
glasova
6. U radničko vijeće su izabrani (članak 147. Zakona o radu):
Za člana:
1.
(oznaka liste)
2.
(oznaka liste)
3.
(oznaka liste)
4.
(oznaka liste)
5.
(oznaka liste)
Za zamjenika:
1.
(oznaka liste)
2.
(oznaka liste)
3.
(oznaka liste)
4.
(oznaka liste)
5.
(oznaka liste)
7. Svaki radnik može u roku od tri radna dana od dana objavljivanja
ovoga zapisnika podnijeti Izbornom odboru pisanu prijavu o nepravilnosti izbornog postupka.
8. Svaki kandidat za člana radničkog vijeća može u roku od tri radna dana od dana objavljivanja ovoga zapisnika podnijeti Izbornom
odboru pisani prigovor na utvrđeni rezultat izbora.
9. Ovaj je zapisnik objavljen na svim oglasnim mjestima poslodavca
dana
i ne smije se skinuti s oglasnih mjesta prije
dana
.
PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA

Obrazac broj 20
(naziv i sjedište poslodavca)

(mjesto i datum)

ZAPISNIK
O KONAČNIM REZULTATIMA IZBORA ZA RADNIČKO
VIJEĆE
Na sjednici Izbornog odbora održanoj dana
,
kojoj su prisustvovali
, utvrđeno je:
1. Glasovanje je održano dana
od
do
sati.
2. Izbori su valjani jer je glasovalo
radnika od ukupno
radnika upisanih u popis birača, što čini više od jedne
trećine radnika s pravom glasa.
3. Za glasovanje je bilo pripremljeno
glasačkih listića.
4. Važećih glasačkih listića bilo je
, nevažećih
,
a neupotrijebljenih
.
5. Liste kandidata / Kandidati su dobile/i sljedeći broj glasova:

3.
(oznaka liste)
4.
(oznaka liste)
5.
(oznaka liste)
Za zamjenika:
1.
(oznaka liste)
2.
(oznaka liste)
3.
(oznaka liste)
4.
(oznaka liste)
5.
(oznaka liste)
7. Ovaj je zapisnik dana
objavljen na svim
oglasnim mjestima poslodavca i dostavljen poslodavcu, sindikatima
koji su podnijeli listu kandidata te nositeljima lista kandidata podnesenih od skupina radnika.
PREDSJEDNIK IZBORNOG ODBORA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
22
Na temelju članka 60. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne
novine«, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) ministar poljoprivrede
donosi

PR AVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA EMISIJA
OTPADNIH VODA
Članak 1.
U Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda
(»Narodne novine«, br. 80/13, 43/14 i 27/15) u članku 3. točki 8. iza
riječi: »sirovine« umjesto točke stavlja se točka sa zarezom.
Iza točke 8. dodaju se točke 9., 10. i 11. koje glase:
»9.»Tehnološke otpadne vode« su sve otpadne vode koje se ispuštaju iz prostora korištenih za obavljanje bilo kakve trgovačke ili
industrijske djelatnosti osim sanitarnih otpadnih voda i oborinskih
onečišćenih voda iz članka 3. točke 47. Zakona o vodama;
10. »Sanitarne otpadne vode« su otpadne vode koje se nakon
korištenja ispuštaju iz stambenih objekata i uslužnih djelatnosti koje
uglavnom potječu od ljudskog metabolizama i aktivnosti kućanstava i
11. »Kišno rasterećenje« je građevina koja se primjenjuje kod
mješovitog ili polurazdjelnog načina javne odvodnje radi prelijevanja dijela onečišćenih voda iz sustava javne odvodnje u prirodni
prijemnik za vrijeme velikog intenziteta oborina.«.
Članak 2.

(nepotrebno precrtati)

1.
glasova
2.
glasova
glasova
3.
glasova
4.
glasova
5. U radničko vijeće su izabrani (članak 146. Zakona o radu):
6.

U članku 4. stavcima 2., 5. i 6. brojka: »19« zamjenjuje se brojkom: »23«.
U stavku 7. točki 2. iza riječi: »otpadnih voda« dodaju se riječi:
»i obradu mulja«.
da stanje
U točki
prijemnika
3. iza riječi:
bude»okoliš«
u skladudodaju
s posebnim
se riječi:
propisima«.
»te ne sprječava

Za člana:
1.
2.

Članak 3.
U članku 6. stavku 1. iza točke 18. dodaju se točke 19., 20., 21.
i 22. koje glase:

(oznaka liste)
(oznaka liste)

