
Dijelovi Zakona o radu odnose se na pravo na informaciju za radničko 
vijeće u Hrvatskoj 

 

XVII. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU 

1. RADNIČKO VIJEĆE 
 

Temeljna ovlaštenja radničkog vijeća 

Članak 147. 

(1) Radničko vijeće štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, 
savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem ili od njega opunomoćenom 
osobom, o pitanjima važnima za položaj radnika. 

(2) Radničko vijeće pazi na poštivanje ovoga Zakona, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora 
te drugih propisa. 

(3) Radničko vijeće pazi da li poslodavac uredno i točno ispunjava obveze glede 
obračunavanja i uplaćivanja doprinosa sukladno posebnom propisu, te u tu svrhu ima pravo 
uvida u odgovarajuću dokumentaciju. 

(4) Radničko vijeće ne smije sudjelovati u pripremanju ili ostvarenju štrajka, isključenja s 
rada ili druge industrijske akcije, niti se smije na bilo koji način miješati u kolektivni radni 
spor koji može dovesti do takve akcije. 

Obveza obavješćivanja 

Članak 148. 

(1) Poslodavac je dužan najmanje svaka tri mjeseca obavijestiti radničko vijeće o: 

1) stanju, rezultatima poslovanja te organizaciji rada, 

2) očekivanom razvoju poslovnih aktivnosti i njihovom utjecaju na gospodarski i socijalni 
položaj radnika, 

3) kretanju i promjenama u plaćama, 

4) obimu i razlozima uvođenja prekovremenog rada, 

5) broju i vrsti radnika koji su kod njega zaposleni, strukturi zaposlenosti te razvoju i politici 
zapošljavanja, 

6) zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu i mjerama za poboljšanje uvjeta rada, 



7) drugim pitanjima osobito važnim za gospodarski i socijalni položaj radnika. 

(2) O pitanjima iz stavka 1. ovoga članka poslodavac je dužan obavijestiti radničko vijeće 
pravodobno, istinito i cjelovito. 

Obveza savjetovanja prije donošenja odluke 

Članak 149. 

(1) Prije donošenja odluke važne za položaj radnika, poslodavac se mora savjetovati s 
radničkim vijećem o namjeravanoj odluci te mora radničkom vijeću dostaviti podatke važne 
za donošenje odluke i sagledavanje njezinog utjecaja na položaj radnika. 

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac je radničkom vijeću na njegov zahtjev, 
prije konačnog očitovanja o namjeravanoj odluci poslodavca, dužan omogućiti održavanje 
sastanka radi dodatnih odgovora i obrazloženja na njihovo izneseno mišljenje. 

(3) Važnim odlukama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito odluke o: 

1) donošenju pravilnika o radu, 

2) planu te razvoju i politici zapošljavanja, premještaju i otkazu, 

3) očekivanim pravnim, gospodarskim i socijalnim posljedicama koje za radnike mogu 
proizaći u slučajevima iz članka 133. ovoga Zakona, 

4) mjerama u svezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, 

5) uvođenju nove tehnologije te promjena u organizaciji i načinu rada, 

6) planu godišnjih odmora, 

7) rasporedu radnog vremena, 

8) noćnom radu, 

9) naknadama za izume i tehničko unapređenje, 

10) donošenju programa zbrinjavanja viška radnika te sve druge odluke za koje je ovim 
Zakonom ili kolektivnim ugovorom propisano sudjelovanje radničkog vijeća u njihovu 
donošenju, 

11) prijenosu poduzeća, dijela poduzeća, gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske 
djelatnosti, kao i ugovora o radu radnika na novog poslodavca, te o utjecaju takvog prijenosa 
na radnike koji su prijenosom obuhvaćeni. 

(4) Podaci o namjeravanoj odluci moraju se dostaviti radničkom vijeću potpuno i pravodobno, 
tako da mu se omogući davanje primjedbi i prijedloga, kako bi rezultati rasprave stvarno 
mogli utjecati na donošenje odluke. 



(5) Ako sporazumom poslodavca s radničkim vijećem nije drukčije određeno, radničko vijeće 
je dužno u roku od osam dana, a u slučaju izvanrednog otkaza u roku od pet dana, dostaviti 
svoje očitovanje o namjeravanoj odluci poslodavcu. 

(6) Ako se radničko vijeće u roku iz stavka 5. ovoga članka ne očituje o namjeravanoj odluci, 
smatra se da nema primjedbi i prijedloga. 

(7) Radničko vijeće se može protiviti otkazu ako poslodavac nema opravdani razlog za otkaz 
ili ako nije proveden postupak otkazivanja predviđen ovim Zakonom. 

(8) Radničko vijeće mora obrazložiti svoje protivljenje odluci poslodavca. 

(9) Ako se radničko vijeće protivi izvanrednom otkazu, a radnik u sudskom sporu osporava 
dopuštenost otkaza i traži od poslodavca da ga zadrži na radu, poslodavac je dužan radnika 
vratiti na rad u roku od osam dana od dana dostave obavijesti i dokaza o podnošenju tužbe i 
zadržati ga na radu do okončanja sudskog spora. 

(10) U slučaju iz stavka 9. ovoga članka, ako poslodavac izvanredno otkazuje ugovor o radu 
zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa, može radnika privremeno udaljiti s 
posla do okončanja sudskog spora o dopuštenosti otkaza, uz obvezu isplate mjesečne naknade 
plaće u visini polovice prosječne plaće isplaćene tom radniku u prethodna tri mjeseca. 

(11) Ako je protivljenje radničkog vijeća izvanrednom otkazu očito neutemeljeno, odnosno 
protivno odredbama ovoga Zakona, poslodavac može od suda tražiti da ga privremeno, do 
okončanja sudskog spora, oslobodi obveze vraćanja radnika na rad i isplate naknade plaće. 

(12) Odluka poslodavca donesena protivno odredbama ovoga Zakona o obvezi savjetovanja s 
radničkim vijećem ništetna je. 

Suodlučivanje 

Članak 150. 

(1) Poslodavac može samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća donijeti odluku o: 

1) otkazu članu radničkog vijeća, 

2) otkazu kandidatu za člana radničkog vijeća koji nije izabran te članu izbornog odbora, u 
razdoblju od tri mjeseca nakon utvrđenja izbornih rezultata, 

3) otkazu radniku kod kojega postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna 
opasnost od nastanka invalidnosti, otkazu radniku osobi s invaliditetom, 

4) otkazu radniku starijem od šezdeset godina, 

5) otkazu predstavniku radnika u organu poslodavca, 

6) uvrštavanju osoba iz članka 71. stavka 1. ovoga Zakona u program zbrinjavanja viška 
radnika, 



7) prikupljanju, obrađivanju, korištenju i dostavljanju trećim osobama podataka o radniku, 

8) imenovanju osobe koja je ovlaštena nadzirati da li se osobni podaci radnika prikupljaju, 
obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama sukladno odredbama ovoga Zakona. 

(2) Poslodavac iznimno može bez prethodne suglasnosti radničkog vijeća, donijeti odluku iz 
stavka 1. podstavka 1. do 6. ovoga članka, ako se odlukom rješava o pravima radnika koji je 
ujedno i sindikalni povjerenik koji uživa zaštitu iz članka 249. ovoga Zakona. 

(3) Ako se radničko vijeće u roku od osam dana ne izjasni o davanju ili uskrati suglasnosti, 
smatra se da je suglasno s odlukom poslodavca. 

(4) Ako radničko vijeće uskrati suglasnost, poslodavac može u roku od petnaest dana od dana 
dostave izjave o uskrati suglasnosti tražiti da tu suglasnost nadomjesti sudska ili arbitražna 
odluka. 

(5) O tužbi poslodavca u slučaju iz stavka 4. ovoga članka, sud prvog stupnja je dužan 
odlučiti u roku od trideset dana od dana podnošenja tužbe. 

(6) Sporazumom poslodavca s radničkim vijećem mogu se utvrditi i druga pitanja o kojima 
poslodavac može donijeti odluku samo uz prethodnu suglasnost radničkog vijeća. 

Obveza obavješćivanja radnika 

Članak 151. 

Radničko vijeće je obvezno redovito obavješćivati radnike i sindikat o svome radu te primati 
njihove poticaje i prijedloge. 

Odnos sa sindikatom 

Članak 152. 

(1) Radničko vijeće, u svrhu zaštite i promicanja prava i interesa radnika, u punom povjerenju 
surađuje sa svim sindikatima koji imaju svoje članove zaposlene kod određenoga poslodavca. 

(2) Član radničkog vijeća može nesmetano nastaviti rad u sindikatu. 

(3) Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, sindikalni povjerenik preuzima sva 
prava i obveze radničkog vijeća propisane ovim Zakonom, osim prava iz članka 163. stavka 2. 
ovoga Zakona na imenovanje predstavnika radnika u organ poslodavca iz članka 163. stavka 
1. ovoga Zakona. 

(4) Ako kod poslodavca djeluje više sindikata, a sindikati ne postignu sporazum o 
sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze iz stavka 3. 
ovoga članka, spor će se riješiti odgovarajućom primjenom odredbi ovoga Zakona o izborima 
za radničko vijeće. 

Rad radničkog vijeća 



Članak 153. 

(1) Ako radničko vijeće ima tri ili više članova, radi na sjednicama. 

(2) Radničko vijeće donosi poslovnik o svom radu. 

(3) Na sjednicama radničkog vijeća mogu biti nazočni predstavnici sindikata koji imaju 
članove zaposlene kod poslodavca, bez prava sudjelovanja u odlučivanju. 

(4) Radničko vijeće može zatražiti mišljenje stručnjaka o pitanjima iz svog djelokruga. 

(5) Troškovi stručnog savjetovanja iz stavka 4. ovoga članka terete poslodavca u skladu sa 
sporazumom sklopljenim između poslodavaca i radničkog vijeća. 

Nastupanje pred sudom 

Članak 154. 

(1) Radničko vijeće može tužiti ili biti tuženo samo na temelju ovlaštenja, odnosno obveza 
utvrđenih ovim ili drugim zakonom, drugim propisom ili kolektivnim ugovorom. 

(2) Radničko vijeće ne može imati vlastitu imovinu. 

(3) Radničko vijeće, a niti njegovi članovi, ne odgovaraju građansko-pravno za odluke koje 
ono donosi. 

Uvjeti za rad radničkog vijeća 

Članak 155. 

(1) Radničko vijeće zasjeda i na drugi način obavlja svoje poslove u radno vrijeme. 

(2) Za rad u radničkom vijeću svaki član ima pravo na naknadu plaće za šest radnih sati 
tjedno. 

(3) Članovi radničkog vijeća mogu jedan drugome ustupati radne sate iz stavka 2. ovoga 
članka. 

(4) Ako broj raspoloživih radnih sati to dopušta, poslovi predsjednika ili člana radničkog 
vijeća mogu se obavljati u punom radnom vremenu. 

(5) Poslodavac mora radničkom vijeću osigurati potreban prostor, osoblje, sredstva i druge 
uvjete za rad. 

(6) Poslodavac mora članovima radničkog vijeća omogućiti osposobljavanje za rad u 
radničkom vijeću. 

(7) Poslodavac snosi i druge troškove koji sukladno ovom Zakonu, drugom propisu ili 
kolektivnom ugovoru nastanu djelatnošću radničkog vijeća. 



(8) Predsjednik ili član radničkog vijeća koji je poslove za radničko vijeće obavljao u punom 
radnom vremenu, nakon prestanka obavljanja tih poslova ima pravo povratka na poslove na 
kojima je prethodno radio, a ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova, poslodavac 
mu je dužan ponuditi obavljanje drugih odgovarajućih poslova. 

(9) Sporazumom između poslodavca i radničkog vijeća pobliže se uređuju uvjeti za rad 
radničkog vijeća. 

(10) Odnos radničkog vijeća i poslodavca temelji se na povjerenju i međusobnoj suradnji. 

Zabrana nejednakog postupanja prema članovima radničkog vijeća 

Članak 156. 

Poslodavac ne smije članove radničkog vijeća povlašćivati, a niti stavljati u nepovoljniji 
položaj od drugih radnika. 

Zabrana nejednakog postupanja radničkog vijeća prema radnicima 

Članak 157. 

U svom djelovanju radničko vijeće ne smije radnika ili određenu skupinu radnika 
povlašćivati, a niti stavljati u nepovoljniji položaj od drugih radnika. 

Čuvanje poslovne tajne 

Članak 158. 

(1) Član radničkog vijeća dužan je čuvati poslovnu tajnu koju je saznao u obavljanju 
ovlaštenja danih mu ovim Zakonom. 

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka postoji i nakon isteka izbornoga razdoblja. 

Sporazum radničkog vijeća s poslodavcem 

Članak 159. 

(1) Radničko vijeće može s poslodavcem sklopiti pisani sporazum koji može sadržavati 
pravna pravila kojima se uređuju pitanja iz radnog odnosa. 

(2) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se neposredno i obvezno na sve radnike 
zaposlene kod poslodavca koji je sklopio sporazum. 

(3) Sporazumom iz stavka 1. ovoga članka ne smiju se urediti pitanja plaća, trajanja radnoga 
vremena te druga pitanja koja se redovito uređuju kolektivnim ugovorom, osim ako stranke 
kolektivnog ugovora na to ovlaste stranke toga sporazuma. 

Povećanje broja i ovlaštenja radničkog vijeća 

Članak 160. 



(1) Sporazumom radničkog vijeća s poslodavcem može se povećati broj članova radničkog 
vijeća preko broja određenog ovim Zakonom, a može se povećati i opseg oslobođenja članova 
radničkog vijeća od obveze rada, uz naknadu plaće. 

(2) Sporazumom radničkog vijeća s poslodavcem ili kolektivnim ugovorom mogu se proširiti 
ovlaštenja radničkog vijeća. 

2. SKUPOVI RADNIKA 

Skupovi radnika 

Članak 162. 

(1) U cilju sveobuhvatnog obavješćivanja i rasprave o stanju i razvoju poslodavca, te o radu 
radničkog vijeća, moraju se dva puta godišnje, u podjednakim vremenskim razmacima, 
održati skupovi radnika zaposlenih kod određenoga poslodavca. 

(2) Ako veličina poslodavca ili druge posebnosti to zahtijevaju, skupovi iz stavka 1. ovoga 
članka mogu se održati po odjelima ili drugim organizacijskim jedinicama. 

(3) Skup radnika iz stavka 1. ovoga članka saziva radničko vijeće, uz prethodno savjetovanje 
s poslodavcem, vodeći pri tome računa da se odabirom vremena i mjesta održavanja skupa 
radnika ne šteti poslovanju poslodavca. 

(4) Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, skup radnika iz stavka 1. ovoga 
članka dužan je sazvati poslodavac. 

(5) Ne dirajući u pravo radničkog vijeća da saziva skup radnika iz stavka 1. ovoga članka, 
poslodavac može, ako ocijeni da je to potrebno, sazvati skup radnika vodeći pri tome računa 
da se time ne ograniče ovlasti radničkog vijeća utvrđene ovim Zakonom. 

(6) O sazivanju skupa iz stavka 5. ovoga članka poslodavac se mora savjetovati s radničkim 
vijećem. 

3. PREDSTAVNIK RADNIKA U ORGANU POSLODAVCA 

Predstavnik radnika u organu poslodavca 

Članak 163. 

(1) U trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se sukladno posebnom propisu utemeljuje 
organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo 
odgovarajuće tijelo) te u javnoj ustanovi, jedan član organa društva ili zadruge koji nadzire 
vođenje poslova, odnosno jedan član organa javne ustanove (upravno vijeće, odnosno drugo 
odgovarajuće tijelo) mora biti predstavnik radnika. 

(2) Predstavnika radnika u organ iz stavka 1. ovoga članka imenuje i opoziva radničko vijeće. 

(3) Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, predstavnika radnika u organ iz 
stavka 1. ovoga članka, između radnika zaposlenih kod poslodavca, biraju i opozivaju radnici 



na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na način propisan ovim Zakonom 
za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana. 

(4) Član organa iz stavka 1. ovoga članka imenovan na način propisan stavkom 2., odnosno 
izabran na način propisan stavkom 3. ovoga članka, ima isti pravni položaj kao i drugi 
imenovani članovi organa iz stavka 1. ovoga članka. 

4. EUROPSKO RADNIČKO VIJEĆE 

Pravo radnika na sudjelovanje u odlučivanju 

Članak 164. 

(1) Radnici zaposleni kod poslodavca koji obavlja gospodarsku djelatnost na razini Europske 
unije, te kod povezanih poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na razini Europske 
unije, imaju pravo sudjelovati u odlučivanju putem europskog radničkog vijeća ili putem 
jednog ili više postupaka obavješćivanja i savjetovanja, o pitanjima koja se odnose na 
poslovanje poslodavca, odnosno povezanih poslodavaca, a koja bi mogla imati učinak na 
gospodarska i socijalna prava i interese radnika u najmanje dvije države članice. 

(2) Države članice, u smislu odredbi poglavlja 4. ove glave Zakona, su države članice 
Europske unije i države koje su stranke Ugovora o europskom gospodarskom prostoru (u 
daljnjem tekstu: države članice). 

(3) Gospodarsku djelatnost na razini Europske unije obavlja poslodavac, odnosno povezani 
poslodavci koji ispunjavaju uvjete iz članka 167. ovoga Zakona. 

Primjena glave XVII. poglavlja 4. ovoga Zakona 

Članak 165. 

(1) Odredbe poglavlja 4. ove glave Zakona, primjenjuju se na radnike koji su zaposleni kod 
poslodavca koji obavlja gospodarsku djelatnost na razini Europske unije i koji ima sjedište u 
Republici Hrvatskoj, te kod povezanih poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na 
razini Europske unije, ako poslodavac s vladajućim utjecajem ima sjedište u Republici 
Hrvatskoj. 

(2) Kada poslodavac ili vladajući poslodavac iz stavka 1. ovoga članka nema sjedište u državi 
članici, odredbe ove glave Zakona primjenjuju se pod sljedećim uvjetima: 

1) ako je poslodavac ili vladajući poslodavac ovlastio kao svojeg predstavnika podružnicu 
poslodavca ili poslodavca pod njegovim vladajućim utjecajem koji imaju sjedište u Republici 
Hrvatskoj, ili 

2) ako poslodavac ili vladajući poslodavac nije ovlastio svojeg predstavnika, a podružnica 
poslodavca ili poslodavac pod vladajućim utjecajem s najviše zaposlenih u odnosu na druga 
povezana društva ima sjedište u Republici Hrvatskoj. 

(3) Odredbe članka 170. o utvrđivanju broja radnika, članka 171. o odgovornosti poslodavaca 
u Republici Hrvatskoj, članka 174. o predstavniku radnika iz Republike Hrvatske u 



pregovaračkom odboru, članka 183. stavka 4. o predstavnicima radnika iz Republike Hrvatske 
u europskom radničkom vijeću, članka 189. o suradnji središnje uprave i europskog radničkog 
vijeća, članka 190. o zaštiti predstavnika radnika u Republici Hrvatskoj, primjenjuju se i u 
slučaju kada se središnja uprava nalazi u drugoj državi članici kao i u slučaju kada nisu 
ispunjeni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka. 

Sudjelovanje radnika u odlučivanju 

Članak 166. 

(1) Sudjelovanje radnika u odlučivanju u svezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima 
i interesima, u smislu odredbi poglavlja 4. ove glave Zakona, obuhvaća obavješćivanje i 
savjetovanje. 

(2) Savjetovanje iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća razmjenu stajališta i uspostavu dijaloga 
predstavnika radnika i središnje uprave ili druge odgovarajuće razine uprave. 

(3) Radnici sudjeluju u odlučivanju putem europskog radničkog vijeća osnovanog 
sporazumom ili putem jednog ili više postupaka obavješćivanja i savjetovanja uređenog 
sporazumom, odnosno putem europskog radničkog vijeća osnovanog na način i pod uvjetima 
propisanim ovim Zakonom. 

Poslodavac koji obavlja gospodarsku djelatnost i povezani poslodavci na razini Europske 
unije 

Članak 167. 

(1) Poslodavac koji obavlja gospodarsku djelatnost na razini Europske unije, u smislu 
odredaba ove glave Zakona, je društvo koje u državama članicama zapošljava najmanje tisuću 
radnika, a od toga najmanje sto pedeset radnika u svakoj od barem dvije države članice. 

(2) Povezani poslodavci u smislu odredbi poglavlja 4. ove glave Zakona su poslodavac s 
vladajućim utjecajem i svi poslodavci pod njegovim vladajućim utjecajem. 

(3) Povezani poslodavci koji obavljaju gospodarsku djelatnost na razini Europske unije u 
smislu odredbi poglavlja 4. ove glave Zakona, su najmanje dva povezana društva sa sjedištem 
u različitim državama članicama u kojima zapošljavaju najmanje sto pedeset radnika i koji u 
državama članicama zapošljavaju najmanje tisuću radnika. 

Poslodavac s vladajućim utjecajem 

Članak 168. 

(1) Poslodavac s vladajućim utjecajem u smislu odredbi poglavlja 4. ove glave Zakona, 
označava pravno samostalno društvo koje je s drugim pravno samostalnim društvom ili 
društvima povezano tako da nad njima može, izravno ili neizravno, imati prevladavajući 
utjecaj. 

(2) Društvo ima prevladavajući utjecaj u smislu odredbi poglavlja 4. ove glave Zakona nad 
drugim društvom, ako izravno ili neizravno: 



1) može imenovati više od polovice članova uprave, nadzornog ili upravnog odbora ovisnih 
društava, ili 

2) nadzire većinsko pravo odlučivanja u ovisnom društvu, ili 

3) ima većinski udio u upisanom temeljnom kapitalu ovisnih društava. 

(3) Ako više poslodavaca udovoljava uvjetima iz stavka 2. ovoga članka, poslodavcem s 
vladajućim utjecajem smatra se poslodavac koji udovoljava uvjetu iz stavka 2. podstavka 1. 
ovoga članka. 

(4) Kod određivanja poslodavca s vladajućim utjecajem, pravu imenovanja i pravu 
odlučivanja iz stavka 2. podstavka 1. i 2. ovoga članka, pribrajaju se odgovarajuća prava svih 
ovisnih društava te prava svih fizičkih i pravnih osoba, koje djeluju u svoje ime, a za račun 
društva s vladajućim utjecajem ili ovisnih društava. 

(5) Neće se smatrati da poslodavac nad drugim poslodavcem ima vladajući utjecaj, ako se 
njihov međusobni utjecaj prema posebnom propisu koji uređuje tržišno natjecanje, ne smatra 
koncentracijom poduzetnika. 

(6) Pravo koje se primjenjuje pri utvrđivanju vladajućeg utjecaja između povezanih društava 
je pravo države članice u kojoj se nalazi sjedište poslodavca koji ima vladajući utjecaj, osim 
kada to mjerodavno pravo nije pravo države članice, u kojem slučaju će se primijeniti pravo 
države članice u kojoj sjedište ima ovlašteni predstavnik društva s vladajućim utjecajem ili 
ako takav predstavnik ne postoji, u kojoj je središnja uprava društva pod vladajućim utjecajem 
koje zapošljava najveći broj radnika. 

Središnja uprava 

Članak 169. 

(1) Središnja uprava, u smislu odredbi poglavlja 4. ove glave Zakona, je središnja uprava 
poslodavca koji obavlja gospodarsku djelatnost na razini Europske unije ili središnja uprava 
poslodavca s vladajućim utjecajem koji obavlja posao na razini Europske unije. 

(2) Središnja uprava dužna je osigurati uvjete i potrebna sredstva za osnivanje europskog 
radničkog vijeća ili postupaka za obavješćivanje i savjetovanje, radi ostvarivanja prava 
radnika sukladno članku 164. ovoga Zakona. 

(3) Središnjom upravom iz stavka 1. ovoga članka smatraju se i osobe ovlaštene da u 
poslovanju zastupaju podružnicu poslodavca ili uprava poslodavca pod vladajućim utjecajem 
s najviše zaposlenih u bilo kojoj državi članici u odnosu na druga povezana društva, u slučaju 
i pod uvjetima iz članka 165. stavka 2. ovoga Zakona. 

Utvrđivanje broja radnika 

Članak 170. 



(1) Broj radnika kod poslodavaca u Republici Hrvatskoj, u smislu odredbi poglavlja 4. ove 
glave Zakona, utvrđuje se na osnovi prosječnog broja radnika zaposlenih kod tih poslodavaca 
u prethodne dvije godine. 

(2) Središnja uprava je dužna na zahtjev predstavnika radnika dostaviti podatke o ukupnom 
broju radnika i broju radnika u pojedinim državama članicama te o broju radnika i strukturi 
poslodavaca iz članka 167. stavka 1. i 3. ovoga Zakona. 

Odgovornost poslodavaca u Republici Hrvatskoj 

Članak 171. 

(1) Povezani poslodavci u Republici Hrvatskoj koji su podružnice poslodavaca koji obavljaju 
gospodarsku djelatnost na razini Europske unije ili su ovisna društva poslodavca s vladajućim 
utjecajem koji obavlja gospodarsku djelatnost na razini Europske unije, dužni su osigurati 
uvjete i potrebna sredstva za ostvarivanje prava radnika na sudjelovanje u odlučivanju 
sukladno članku 164. i članku 165. stavku 3. ovoga Zakona. 

(2) Poslodavci iz stavka 1. ovoga članka dužni su na zahtjev središnje uprave dostaviti 
podatke o broju radnika iz članka 170. ovoga Zakona. 

Pregovarački odbor 

Članak 172. 

(1) Pregovarački odbor, u smislu odredbi poglavlja 4. ove glave Zakona, je odbor utemeljen 
radi pregovaranja sa središnjom upravom o osnivanju europskog radničkog vijeća ili uređenju 
postupaka obavješćivanja i savjetovanja radnika radi ostvarivanja prava radnika sukladno 
odredbi članka 164. i članka 165. stavka 3. ovoga Zakona. 

(2) Radnici zaposleni kod poslodavaca i povezanih poslodavaca imaju pravo pokrenuti 
postupak utemeljenja odbora iz stavka 1. ovoga članka. 

(3) Odbor iz stavka 1. ovoga članka utemeljuje se na pisani zahtjev najmanje sto radnika ili 
njihovih predstavnika zaposlenih u najmanje dva povezana poslodavca ili dvije podružnice u 
različitim državama članicama, upućen središnjoj upravi ili na inicijativu središnje uprave. 

(4) Ako je podneseno više zahtjeva u smislu stavka 2. ovoga članka, ukupan broj podnositelja 
utvrđuje se zbrajanjem broja podnositelja svakog pojedinačnog zahtjeva. 

(5) Ako je zahtjev podnesen poslodavcima iz članka 171. ovoga Zakona, oni su dužni takav 
zahtjev proslijediti središnjoj upravi najkasnije u roku od osam dana od dana primitka 
zahtjeva i o tome obavijestiti podnositelje. 

Broj članova pregovaračkoga odbora 

Članak 173. 



(1) Pregovarački odbor čine predstavnici radnika iz svake države članice u kojima poslodavac 
ili podružnica poslodavca, odnosno povezani poslodavci zapošljavaju radnike uz uvjete iz 
odredbe članka 167. ovoga Zakona. 

(2) Predstavnici radnika se biraju, odnosno imenuju u pregovarački odbor sukladno pravu i 
praksi država članica, što uključuje i postojeća pregovaračka pravila. 

(3) Pregovarački odbor ima najmanje tri, a najviše onoliko članova koliki je broj država 
članica. 

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sastav pregovaračkog odbora može se povećati 
dodatnim predstavnicima radnika, i to za: 

1) iz svake države članice u kojoj je zaposleno najmanje dvadeset pet posto ukupnog broja 
radnika poslodavca ili povezanih poslodavaca, jednog dodatnog predstavnika, 

2) iz svake države članice u kojoj je zaposleno najmanje pedeset posto ukupnog broja radnika 
poslodavca ili povezanih poslodavaca, dva dodatna predstavnika, 

3) iz svake države članice u kojoj je zaposleno najmanje sedamdeset pet posto ukupnog broja 
radnika poslodavca ili povezanih poslodavaca, tri dodatna predstavnika. 

Predstavnik radnika iz Republike Hrvatske u pregovaračkom odboru 

Članak 174. 

(1) Predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor biraju radnici svih 
poslodavaca, podružnica poslodavaca ili povezanih poslodavaca na slobodnim i neposrednim 
izborima, tajnim glasovanjem. 

(2) Liste kandidata za predstavnika radnika iz stavka 1. ovoga članka mogu predložiti 
sindikati koji imaju svoje članove zaposlene kod određenog poslodavca, podružnice ili 
povezanog poslodavca ili skupina radnika koju podržava najmanje deset posto radnika 
zaposlenih kod određenog poslodavca, podružnice ili povezanog poslodavca. 

(3) Ministar će pravilnikom pobliže propisati izbor i opoziv predstavnika radnika iz Republike 
Hrvatske u pregovarački odbor. 

Suradnja središnje uprave i pregovaračkog odbora 

Članak 175. 

(1) Središnja uprava dužna je pokrenuti postupak utemeljenja odbora iz članka 172. ovoga 
Zakona. 

(2) Suradnja središnje uprave i pregovaračkog odbora temelji se na međusobnom povjerenju. 

(3) Pregovarački odbor je dužan središnju upravu najkasnije u roku od osam dana od dana 
imenovanja obavijestiti o imenima svojih članova, njihovom prebivalištu i podacima o 
poslodavcu, odnosno podružnici u kojima su zaposleni. 



(4) Središnja uprava podatke iz stavka 3. ovoga članka dostavlja upravi poslodavca ili 
podružnice, koja je o tome dužna obavijestiti radničko vijeće. 

(5) Središnja uprava je dužna u roku od trideset dana od dana primitka obavijesti iz stavka 3. 
ovoga članka sazvati osnivačku sjednicu pregovaračkog odbora, na kojoj se bira predsjednik i 
donosi poslovnik o radu odbora te s pregovaračkim odborom sporazumno određuje vrijeme, 
vođenje i dovršetak pregovora. 

(6) Središnja uprava je dužna pregovaračkom odboru pravodobno dostaviti podatke važne za 
donošenje odluke.  

Sudjelovanje predstavnika radnika u radu pregovaračkog odbora iz država koje nisu članice 
Europske unije 

Članak 176. 

Ako se središnja uprava i pregovarački odbor dogovore da će se sporazum iz članka 179. 
ovoga Zakona primjenjivati i na radnike zaposlene kod poslodavaca i podružnica iz država 
koje nisu države članice, taj sporazum mora sadržavati odredbu o načinu uključivanja u 
pregovarački odbor predstavnika radnika zaposlenih kod poslodavaca, podružnica 
poslodavaca ili povezanih poslodavaca iz država koje nisu države članice, te određivanju 
njihovog broja i pravnog položaja. 

Prekid pregovora 

Članak 177. 

(1) Pregovarački odbor može najmanje dvotrećinskom većinom glasova svojih članova 
odlučiti da ne započne pregovore ili da već započete pregovore prekine. 

(2) O odluci i provedbi glasovanja iz stavka 1. ovoga članka, sastavlja se zapisnik kojeg 
potpisuje predsjednik, a primjerak istog dostavlja se središnjoj upravi. 

(3) Ponovni zahtjev za utemeljenje pregovaračkog odbora, ne može se podnijeti prije proteka 
roka od dvije godine od donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka, osim ako pregovarački 
odbor i središnja uprava ne postignu drukčiji pisani sporazum. 

Uvjeti za rad pregovaračkog odbora 

Članak 178. 

(1) Središnja uprava snosi troškove utemeljenja i rada pregovaračkog odbora. 

(2) Pregovarački odbor može o pitanjima iz svog djelokruga zatražiti mišljenje, odnosno 
stručnu pomoć stručnjaka. 

(3) Središnja uprava snosi troškove jednog stručnjaka iz stavka 2. ovoga članka. 



(4) Središnja uprava je dužna pregovaračkom odboru osigurati potreban prostor, osoblje, 
sredstva i druge uvjete za rad, uključujući i sredstva za naknadu plaće, troškove puta, 
smještaja i prijevoda. 

(5) Za obveze središnje uprave iz ovoga članka, solidarno odgovara i poslodavac iz članka 
171. ovoga Zakona. 

Sloboda ugovaranja načina sudjelovanja radnika u odlučivanju 

Članak 179. 

(1) Središnja uprava i pregovarački odbor dužni su pregovarati u dobroj vjeri u skladu s 
načelom slobode ugovaranja. 

(2) Središnja uprava i pregovarački odbor mogu se sporazumjeti o načinu sudjelovanja 
radnika u odlučivanju, odnosno mogu, većinom glasova odlučiti o utemeljenju europskog 
radničkog vijeća ili o uređenju jednog ili više postupaka obavješćivanja i savjetovanja. 

(3) Ako je postignut sporazum iz stavka 2. ovoga članka, njegove će se odredbe primjenjivati 
neovisno o primjeni odredbe članka 7. stavka 3. ovoga Zakona. 

(4) Na europsko radničko vijeće utemeljeno sporazumom iz stavka 2. ovoga članka ili na 
jedan ili više postupaka obavješćivanja i savjetovanja uređenih sporazumom iz stavka 2. 
ovoga članka, neće se primjenjivati odredbe članka 182. do 190. ovoga Zakona, osim ako se 
tim sporazumom ne uredi drukčije. 

(5) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se na sve radnike zaposlene kod 
poslodavaca i podružnica, odnosno povezanih poslodavaca iz država članica, ako 
sporazumom nije uređeno šire područje primjene u smislu odredbe članka 176. ovoga Zakona. 

Europsko radničko vijeće utemeljeno sporazumom 

Članak 180. 

(1) Središnja uprava i pregovarački odbor utemeljuju europsko radničko vijeće sklapanjem 
pisanog sporazuma o osnivanju, ovlaštenjima i radu europskog radničkog vijeća. 

(2) Sporazum o utemeljenju europskog radničkog vijeća mora sadržavati uglavke o: 

1) primjeni sporazuma, odnosno o tome na koje se poslodavce, podružnice i povezane 
poslodavce sporazum primjenjuje te obuhvaća li i poslodavce i podružnice iz članka 176. 
ovoga Zakona, 

2) sastavu i broju članova europskog radničkog vijeća te trajanju njegovog mandata, 

3) obvezi i postupku obavješćivanja i savjetovanja s europskim radničkim vijećem, 

4) ovlaštenjima europskog radničkog vijeća, 

5) mjestu održavanja, učestalosti i trajanju sastanaka europskog radničkog vijeća, 



6) sredstvima koja je potrebno osigurati za rad europskog radničkog vijeća, 

7) roku na koji je sporazum sklopljen i o postupku ponovnog pregovaranja o sklapanju 
sporazuma, 

8) izmjenama i dopunama sporazuma u slučaju izvanrednih okolnosti koje u znatnoj mjeri 
utječu na interese radnika. 

(3) Na određivanje članova europskog radničkog vijeća iz Republike Hrvatske primjenjuje se 
odredba članka 174. ovoga Zakona. 

Sporazum o uređenju postupaka obavješćivanja i savjetovanja 

Članak 181. 

(1) Središnja uprava i pregovarački odbor pisanim sporazumom uređuju jedan ili više 
postupaka obavješćivanja i savjetovanja. 

(2) Sporazumom iz stavka 1. ovoga članka uređuju se uvjeti održavanja sastanaka i 
savjetovanja predstavnika radnika sa središnjom upravom o pitanjima koja utječu na interese 
radnika kod svih poslodavaca, podružnica ili povezanih poslodavaca na koja se sporazum 
odnosi. 

Europsko radničko vijeće 

Članak 182. 

(1) Na osnivanje, sastav, način rada i ovlaštenja europskog radničkog vijeća, primjenjuju se 
odredbe članka 182. do 190. ovoga Zakona ako: 

1) tako odluče središnja uprava i pregovarački odbor, 

2) središnja uprava ne započne pregovore u roku od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva 
iz članka 172. stavka 2. ovoga Zakona, 

3) se niti u razdoblju od tri godine od dana podnošenja zahtjeva iz članka 172. stavka 2. ovoga 
Zakona, ne sklopi sporazum iz članka 180. ili 181. ovoga Zakona. 

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, europsko radničko vijeće ne utemeljuje se ako je 
pregovarački odbor donio odluku iz članka 177. stavka 1. ovoga Zakona. 

(3) Europsko radničko vijeće osniva se na razini poslodavca s vladajućim utjecajem, osim ako 
se sporazumom iz članka 180. ovoga Zakona ne uredi drukčije. 

Sastav europskog radničkog vijeća 

Članak 183. 

(1) Europsko radničko vijeće sastoji se od predstavnika radnika poslodavca, podružnice ili 
povezanog poslodavca, koji posluju na razini Europske unije. 



(2) Europsko radničko vijeće ima onoliko članova koliki je broj država članica u kojima 
poslodavac, podružnica ili povezani poslodavac obavlja gospodarsku djelatnost i zapošljava 
radnike, ali ne manje od tri niti više od trideset članova. 

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, europsko radničko vijeće čine i dodatni predstavnici 
radnika određeni odgovarajućom primjenom odredbe članka 173. stavka 4. ovoga Zakona. 

(4) Na predstavnike radnika iz Republike Hrvatske u europsko radničko vijeće na 
odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 174. ovoga Zakona. 

Obavijest o članovima europskog radničkog vijeća 

Članak 184. 

(1) Europsko radničko vijeće dužno je središnju upravu, najkasnije u roku od osam dana od 
dana imenovanja ili izbora, obavijestiti o imenima svojih članova, njihovom prebivalištu i 
podacima o poslodavcu, odnosno podružnici u kojima su zaposleni, koja je o tome dužna 
obavijestiti radničko vijeće. 

(2) Središnja uprava podatke iz stavka 1. ovoga članka dostavlja poslodavcu, podružnicama 
poslodavca ili povezanim poslodavcima. 

Rad europskog radničkog vijeća 

Članak 185. 

(1) Središnja uprava saziva osnivačku sjednicu europskog radničkog vijeća na kojoj članovi 
većinom glasova biraju predsjednika, zamjenika predsjednika i donose poslovnik o radu 
europskog radničkog vijeća. 

(2) Europsko radničko vijeće zastupa i predstavlja predsjednik, a u njegovoj odsutnosti, 
zamjenik predsjednika. 

(3) Poslovnikom iz stavka 1. ovoga članka, europsko radničko vijeće može urediti osnivanje 
izbornog odbora, koji se sastoji od tri člana zaposlena u različitim državama članicama. 

(4) Odbor iz stavka 3. ovoga članka zamjenjuje europsko radničko vijeće u slučajevima 
predviđenim ovim Zakonom. 

(5) Na troškove osnivanja i rada europskog radničkog vijeća i njegovog odbora, na 
odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 178. ovoga Zakona. 

Ovlaštenja europskog radničkog vijeća 

Članak 186. 

(1) Europsko radničko vijeće ima pravo jedanput godišnje održati sastanak sa središnjom 
upravom, radi obavješćivanja i savjetovanja u pogledu pitanja koja se odnose na poslodavca, 
podružnicu ili povezane poslodavce u cjelini ili na najmanje dva poslodavca ili podružnice 
koji se nalaze u različitim državama članicama. 



(2) Središnja uprava je dužna najmanje jedanput u kalendarskoj godini obavijestiti europsko 
radničko vijeće i s njime se savjetovati o rezultatima poslovanja i planovima poslodavca ili 
povezanog poslodavca koji posluju na razini Europske unije, te mu o tome pravodobno 
dostaviti izvješće s odgovarajućom dokumentacijom, a poslodavca, podružnice poslodavca ili 
povezane poslodavce obavijestiti o sastanku. 

(3) Poslovni rezultati i planovi iz stavka 2. ovoga članka odnose se na: 

1) stanje i rezultate poslovanja poslodavca ili povezanog poslodavca, 

2) uvođenje novih tehnologija, razvojne planove i njihov utjecaj na gospodarski i socijalni 
položaj radnika, 

3) broj i strukturu radnika prema vrstama ugovora o radu te plan zapošljavanja, 

4) planirano zbrinjavanje viška radnika, 

5) organizacijske i statusne promjene poslodavca, podružnice ili povezanog poslodavca, 

6) promjenu sjedišta poslodavca, podružnice ili povezanog poslodavca te prijenos poduzeća, 
dijela poduzeća, gospodarske djelatnosti ili dijela djelatnosti. 

(4) Europsko radničko vijeće dužno je o sadržaju i ishodu postupaka obavješćivanja i 
savjetovanja obavijestiti predstavnike radnika zaposlenih kod poslodavca, podružnica 
poslodavca ili povezanih poslodavaca, a ako takvi predstavnici nisu izabrani ili imenovani, 
sve radnike zaposlene kod poslodavca, podružnica poslodavca ili povezanih poslodavaca 

Obavješćivanje i savjetovanje u posebnom slučaju 

Članak 187. 

(1) Središnja uprava je dužna izborni odbor iz članka 185. stavka 3. ovoga Zakona, odnosno 
europsko radničko vijeće, ako odbor nije osnovan, pravodobno obavijestiti o posebnim 
slučajevima koji u bitnome utječu na interese radnika, te mu predočiti odgovarajuću 
dokumentaciju i s njime se o tome savjetovati. 

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, izborni odbor, odnosno europsko radničko vijeće ima 
pravo na sastanak sa središnjom upravom. 

(3) Posebnim slučajem iz stavka 1. ovoga članka smatra se osobito: 

1) promjena sjedišta poslodavca, podružnice ili povezanog poslodavca te prijenos poduzeća, 
dijela poduzeća, gospodarske djelatnosti ili dijela djelatnosti, 

2) statusna promjena poslodavca, podružnice ili povezanog poslodavca, zbrinjavanje viška 
radnika. 

(4) Članovi europskog radničkog vijeća koji su predstavnici radnika zaposlenih kod 
poslodavca ili podružnice kod kojih je nastao poseban slučaj iz stavka 2. ovoga članka, imaju 



pravo sudjelovati u radu izbornog odbora iz članka 185. stavka 3. ovoga Zakona, te 
sudjelovati na sastanku iz stavka 2. ovoga članka. 

(5) Prije održavanja sastanka iz stavka 2. ovoga članka, europsko radničko vijeće odnosno 
odbor iz stavka 4. ovoga članka, ima pravo na pripremni sastanak sa središnjom upravom, bez 
prisutnosti uprave poslodavca kod kojeg je nastao poseban slučaj. 

(6) Postupci obavješćivanja i savjetovanja u posebnom slučaju, ne smiju umanjivati obveze 
uprave poslodavaca kod kojih je nastao poseban slučaj da provedu postupak obavješćivanja i 
savjetovanja sukladno propisu države članice. 

Mandat europskog radničkog vijeća 

Članak 188. 

(1) Europsko radničko vijeće se imenuje, odnosno bira na razdoblje od četiri godine. 

(2) Član europskog radničkog vijeća može biti opozvan. 

(3) Središnja uprava je dužna europskom radničkom vijeću, protekom razdoblja od dvije 
godine od dana osnivačke sjednice europskog radničkog vijeća, dostaviti podatke o 
promjenama broja radnika u državama članicama Europske unije i kod poslodavaca, 
podružnica ili povezanog poslodavca. 

(4) Ako podaci o promjenama radnika iz stavka 3. ovoga članka upućuju na potrebu promjene 
broja članova i sastava europskog radničkog vijeća, broj članova i sastav predstavnika radnika 
u europskom radničkom vijeću će se ponovno odrediti za predstavnike one države članice 
Europske unije u kojima je došlo do promjene broja radnika. 

(5) Europsko radničko vijeće koje je utemeljeno sukladno članku 182. stavku 1. ovoga 
Zakona, najkasnije šest mjeseci prije prestanka mandata, mora većinom glasova donijeti 
odluku o tome da li će započeti pregovore za sklapanje sporazuma iz članka 179. stavka 2. 
ovoga Zakona. 

(6) Ako europsko radničko vijeće odluči započeti pregovore iz stavka 5. ovoga članka, ima 
ista prava i obveze kao pregovarački odbor. 

(7) Ako dođe do sklapanja sporazuma o obavješćivanju i savjetovanju s radnicima na temelju 
članka 181. ovoga Zakona, europskom radničkom vijeću prestaje mandat. 

Suradnja središnje uprave i europskog radničkog vijeća 

Članak 189. 

(1) Suradnja središnje uprave i europskog radničkog vijeća temelji se na međusobnom 
povjerenju. 

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka, na odgovarajući se način primjenjuje i na suradnju 
između središnje uprave i predstavnika radnika u okviru postupaka obavješćivanja i 
savjetovanja. 



(3) Članovi europskog radničkog vijeća dužni su i po proteku mandata čuvati poslovnu tajnu 
koju su saznali u obavljanju ovlaštenja danih im ovim Zakonom. 

(4) Dužnost čuvanja poslovne tajne iz stavka 3. ovoga članka, na odgovarajući se način 
primjenjuje i na: 

1) članove pregovaračkog odbora, 

2) predstavnike radnika u okviru postupaka odlučivanja i savjetovanja, 

3) stručnjake i prevoditelje, 

4) predstavnike radnika u europskom radničkom vijeću zaposlenih kod poslodavaca i u 
podružnicama u Republici Hrvatskoj. 

(5) Obveza čuvanja poslovne tajne iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se: 

1) u pogledu provođenja postupaka obavješćivanja i savjetovanja s drugim članovima 
europskog radničkog vijeća i s predstavnicima radnika kod poslodavca, podružnica ili 
povezanih društava, 

2) na odnose s predstavnicima radnika u organima poslodavca, 

3) na prevoditelje ili stručnjake koji pomažu europskom radničkom vijeću. 

(6) Obveza čuvanja poslovne tajne iz stavka 4. ovoga članka ne primjenjuje se na: 

1) članove pregovaračkog odbora u pogledu stručnjaka i prevoditelja, 

2) predstavnike radnika u okviru postupaka obavješćivanja i savjetovanja u pogledu 
prevoditelja i stručnjaka koji im pomažu kao i u odnosu na predstavnike radnika zaposlenih 
kod poslodavaca, podružnica ili povezanih poslodavaca u Republici Hrvatskoj. 

Zaštita predstavnika radnika u Republici Hrvatskoj 

Članak 190. 

Na članove europskog radničkog vijeća iz članka 180. i članka 182. koji su zaposleni u 
Republici Hrvatskoj, u pogledu prava i zaštite, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe 
članka 155. i članka 156. ovoga Zakona. 

5. PREDSTAVNIK RADNIKA U ORGANU EUROPSKOG DRUŠTVA 

Pravo radnika na sudjelovanje u odlučivanju u europskom društvu 

Članak 191. 

Radnici zaposleni u europskom društvu, odnosno kod poslodavca sudionika, ovisnog 
poslodavca ili zainteresiranog poslodavca europskog društva koji će imati ili ima sjedište u 
državi članici Europske unije, odnosno državi koja je stranka Ugovora o europskom 



gospodarskom prostoru (u daljnjem tekstu: država članica), imaju pravo sudjelovati u 
odlučivanju u poslovima europskog društva. 

Pojam europskog društva 

Članak 192. 

(1) Europsko društvo (Societas Europaea, u daljnjem tekstu: europsko društvo) je, u smislu 
poglavlja 5. ove glave Zakona, društvo osnovano sukladno posebnom zakonu. 

(2) Poslodavac sudionik je, u smislu poglavlja 5. ove glave Zakona, društvo koje izravno 
sudjeluje u osnivanju europskog društva. 

(3) Ovisni poslodavac je, u smislu poglavlja 5. ove glave Zakona, društvo nad kojim društvo 
sudionik ima vladajući utjecaj iz članka 168. stavka 2. ovoga Zakona. 

(4) Zainteresirani poslodavac je, u smislu poglavlja 5. ove glave Zakona, ovisno društvo ili 
podružnica poslodavca sudionika za koje se predlaže da nakon osnivanja europskog društva, 
postanu njegovo ovisno društvo ili podružnica. 

Primjena glave XVII. poglavlja 5. ovoga Zakona 

Članak 193. 

(1) Odredbe poglavlja 5. ove glave Zakona primjenjuju se na europsko društvo koje ima ili će 
imati sjedište u Republici Hrvatskoj. 

(2) Odredbe članka 195. stavka 1. i 3. o odgovornosti poslodavaca iz Republike Hrvatske, 
članka 196. stavka 6. o utvrđivanju broja radnika, članka 197. o predstavniku radnika iz 
Republike Hrvatske u pregovaračkom odboru, članka 201. o zaštiti predstavnika radnika u 
Republici Hrvatskoj, članka 206. stavka 4. o sastavu vijeća radnika europskog društva, članka 
210. o suradnji nadležnog organa europskog društva i vijeća radnika europskog društva, 
primjenjivat će se, bez obzira na sjedište europskog društva, na radnike europskog društva 
koji su u Republici Hrvatskoj zaposleni kod poslodavca sudionika, ovisnog poslodavca ili 
zainteresiranog poslodavca europskog društva, koji ima ili će imati sjedište u drugoj državi 
članici. 

Sudjelovanje radnika u odlučivanju 

Članak 194. 

(1) Sudjelovanje radnika u odlučivanju u europskom društvu, u smislu odredbi poglavlja 5. 
ove glave Zakona, je postupak obavješćivanja, savjetovanja te suodlučivanja radnika, kao i 
drugi uređeni postupak putem kojeg radnici mogu utjecati na odlučivanje. 

(2) Postupak obavješćivanja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća obavješćivanje vijeća radnika 
ili drugih predstavnika radnika o pitanjima koja se odnose na europsko društvo i na 
poslodavce iz članka 192. stavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, koji imaju sjedište u drugoj državi 
članici ili o odlukama za čije donošenje nije nadležna uprava u samo jednoj državi članici, a u 



vrijeme i na način koji omogućava predstavnicima radnika da izvrše procjenu mogućeg 
utjecaja i da se pripreme za moguće savjetovanje. 

(3) Postupak savjetovanja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća razmjenu stajališta i uspostavu 
dijaloga vijeća radnika ili drugih predstavnika radnika i odgovarajuće razine uprave, a u 
vrijeme i na način koji omogućava predstavnicima radnika da izraze svoje mišljenje o 
predloženim mjerama, u cilju usuglašavanja stajališta pri donošenju odluka u europskom 
društvu. 

(4) Suodlučivanje radnika iz stavka 1. ovoga članka, obuhvaća pravo na imenovanje ili izbor 
predstavnika radnika u organ koji nadzire vođenje poslova europskog društva (nadzorni 
odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo), odnosno pravo na predlaganje ili 
protivljenje imenovanju pojedinih ili svih predstavnika u organ koji nadzire vođenje poslova 
europskog društva. 

Postupak pregovora 

Članak 195. 

(1) Svi poslodavci sudionici dužni su, u roku od osam dana od dana objave prijedloga za 
osnivanje europskog društva, započeti pregovore s predstavnicima svojih radnika, te 
predstavnicima radnika poslodavaca iz članka 192. stavka 2. i 4. ovoga Zakona, o uređenju 
načina sudjelovanja radnika u odlučivanju u europskom društvu. 

(2) Radi provođenja pregovora iz stavka 1. ovoga članka utemeljuje se pregovarački odbor. 

(3) Predstavnici radnika prije započinjanja pregovora iz stavka 1. ovoga članka, moraju biti 
obaviješteni o: 

1) podacima u pogledu pravnog oblika, međusobnoj povezanosti, sjedištu poslodavaca iz 
stavka 1. ovoga članka, 

2) broju radnika zaposlenih kod svakog pojedinog poslodavca iz stavka 1. ovoga članka, 

3) imenovanim, odnosno izabranim predstavnicima radnika kod poslodavaca iz stavka 1. 
ovoga članka, i 

4) broju predstavnika radnika koji imaju pravo sudjelovati u odlučivanju u organima koji 
nadziru vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) 
poslodavaca iz stavka 1. ovoga članka. 

(4) Ako kod poslodavaca iz stavka 1. ovoga članka nema predstavnika radnika, takav 
poslodavac je o pitanjima iz stavka 3. ovoga članka dužan obavijestiti sve radnike. 

(5) Na postupak pregovora primjenjuje se zakonodavstvo države članice u kojoj će biti 
sjedište europskog društva. 

(6) Predstavnici radnika u pregovarački odbor biraju se, odnosno imenuju sukladno pravu 
države članice. 



Pregovarački odbor 

Članak 196. 

(1) Pregovarački odbor u smislu odredbi poglavlja 5. ove glave Zakona, je odbor utemeljen 
radi uređenja postupka sudjelovanja predstavnika radnika u odlučivanju u europskom društvu. 

(2) Broj članova pregovaračkog odbora iz stavka 1. ovoga članka određuje se razmjerno 
ukupnom broju radnika zaposlenih kod poslodavaca sudionika, ovisnih poslodavaca ili 
zainteresiranih poslodavaca, na način da radnici iz svake države članice imaju pravo na 
jednog predstavnika za svakih započetih deset posto od ukupnog broja radnika zaposlenih kod 
tih poslodavaca u svim državama članicama. 

(3) Ako se europsko društvo osniva spajanjem poslodavaca, radnici iz svake države članice 
mogu ostvarivati pravo na dodatnog predstavnika, kojim će se osigurati zastupljenost radnika 
zaposlenih kod poslodavca sudionika kojem osnivanjem europskog društva prestaje svojstvo 
pravne osobe. 

(4) Broj dodatnih predstavnika iz stavka 3. ovoga članka, u odnosu na ukupan broj članova 
pregovaračkog odbora iz stavka 1. ovoga članka, ne smije prelaziti dvadeset posto, niti 
dovesti do toga da radnici zaposleni kod poslodavca kojem osnivanjem europskog društva 
prestaje svojstvo pravne osobe, budu dvostruko zastupani, odnosno zastupan i na temelju 
ovoga stavka i stavka 2. ovoga članka. 

(5) Ako je broj poslodavaca sudionika kojima osnivanjem europskog društva prestaje svojstvo 
pravne osobe veći od ukupnog broja dodatnih predstavnika sukladno stavku 4. ovoga članka, 
pravo na dodatnog predstavnika imat će radnici poslodavaca sa sjedištem u različitim 
državama članicama koji zapošljavaju najveći broj radnika, zaključno s poslodavcem koji je 
prema broju zaposlenih radnika redoslijedom na onom mjestu koliko dodatnih predstavnika se 
može izabrati. 

(6) Broj radnika zaposlenih kod poslodavaca sudionika utvrđuje se prema broju radnika 
zaposlenih na dan objavljivanja prijedloga za osnivanje europskog društva. 

(7) Pri izboru ili imenovanju članova pregovaračkog odbora potrebno je voditi računa o 
ravnomjernoj zastupljenosti svih skupina zaposlenih radnika (po spolu, dobi, stručnoj spremi, 
poslovima na kojima rade i slično). 

Predstavnik radnika iz Republike Hrvatske u pregovaračkom odboru 

Članak 197. 

Na izbor, odnosno imenovanje i opoziv predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u 
pregovarački odbor iz članka 196. stavka 1. ovoga Zakona, na odgovarajući način se 
primjenjuje odredba članka 174. ovoga Zakona. 

Suradnja poslodavaca i pregovaračkog odbora 

Članak 198. 



(1) Poslodavci sudionici su dužni pregovarački odbor obavještavati o prijedlogu i provođenju 
postupka osnivanja europskog društva. 

(2) Pregovarački odbor i poslodavci sudionici mogu, osim ako se drukčije ne dogovore, o 
postizanju pisanog sporazuma o uređenju načina sudjelovanja radnika u odlučivanju u 
europskom društvu, pregovarati u razdoblju od šest mjeseci od dana osnivanja pregovaračkog 
odbora. 

(3) Ako pregovarački odbor i poslodavci sudionici ne postignu sporazum iz stavka 2. ovoga 
članka, pregovori mogu trajati najdulje godinu dana od osnivanja pregovaračkog odbora. 

Uvjeti za rad pregovaračkog odbora 

Članak 199. 

(1) Poslodavci sudionici snose troškove utemeljenja i rada pregovaračkog odbora. 

(2) Pregovarački odbor može o pitanjima iz svog djelokruga zatražiti mišljenje, odnosno 
stručnu pomoć stručnjaka te o početku pregovora obavijestiti udrugu sindikata. 

(3) Poslodavci sudionici su dužni omogućiti osobama iz stavka 2. ovoga članka prisutnost na 
sastancima pregovaračkog odbora, te snositi troškove za jednog stručnjaka. 

(4) Poslodavci sudionici su dužni pregovaračkom odboru osigurati potreban prostor, osoblje, 
sredstva i druge uvjete za rad, uključujući i sredstva za naknadu plaće, troškove puta, 
smještaja i prijevoda. 

Suradnja poslodavaca i predstavnika radnika 

Članak 200. 

(1) Suradnja između organa koji nadzire vođenje poslova poslodavaca sudionika i 
predstavnika radnika temelji se na međusobnom povjerenju. 

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka, na odgovarajući se način primjenjuje i na suradnju 
između organa koji nadzire vođenje poslova poslodavaca sudionika i predstavnika radnika u 
okviru postupaka obavješćivanja, savjetovanja i suodlučivanja. 

(3) Članovi pregovaračkog odbora dužni su i po proteku mandata čuvati poslovnu tajnu koju 
su saznali u obavljanju ovlaštenja danih im ovim Zakonom. 

(4) Dužnost čuvanja poslovne tajne iz stavka 3. ovoga članka, na odgovarajući se način 
primjenjuje i na: 

1) predstavnike radnika u okviru postupaka obavješćivanja, savjetovanja i suodlučivanja, 

2) stručnjake i prevoditelje, 

3) predstavnike radnika u vijeću radnika europskog društva. 



(5) Obveza čuvanja poslovne tajne iz stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se: 

1) u pogledu provođenja postupaka obavješćivanja, savjetovanja i suodlučivanja s drugim 
članovima vijeća radnika europskog društva i s predstavnicima radnika kod poslodavaca 
sudionika, ovisnih poslodavaca i podružnica, 

2) na odnose s predstavnicima radnika u organima poslodavca, 

3) na prevoditelje ili stručnjake koji pomažu predstavnicima radnika. 

(6) Obveza čuvanja poslovne tajne iz stavka 4. ovoga članka ne primjenjuje se na: 

1) predstavnike radnika u pogledu stručnjaka i prevoditelja, 

2) predstavnike radnika u okviru postupaka obavješćivanja, savjetovanja i suodlučivanja u 
pogledu prevoditelja i stručnjaka koji im pomažu kao i u odnosu na predstavnike radnika 
zaposlenih kod poslodavaca sudionika, ovisnih poslodavaca ili podružnica u Republici 
Hrvatskoj. 

Zaštita predstavnika radnika u Republici Hrvatskoj 

Članak 201. 

Na predstavnike radnika koji sudjeluju u postupcima obavješćivanja, savjetovanja i 
suodlučivanja, a koji su zaposleni u Republici Hrvatskoj, u pogledu prava i zaštite, na 
odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 155. i članka 156. ovoga Zakona, 
uključujući i pravo na sudjelovanje na sastancima pregovaračkog odbora ili vijeća radnika, 
odnosno sastancima koji su utvrđeni sporazumom iz članka 204. ovoga Zakona. 

Odlučivanje pregovaračkog odbora 

Članak 202. 

(1) Pregovarački odbor odlučuje većinom glasova koja ujedno predstavlja i većinu ukupnog 
broja radnika zaposlenih kod svih poslodavaca sudionika. 

(2) Član pregovaračkog odbora imenovan ili izabran u pojedinoj državi članici ima jedan glas 
i zastupa sve radnike zaposlene kod poslodavaca sudionika u toj državi. 

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, kod donošenja odluka koje umanjuju prava 
suodlučivanja radnika, pregovarački odbor odlučuje najmanje dvotrećinskom većinom svojih 
članova, koja ujedno predstavlja dvije trećine radnika zaposlenih kod poslodavaca sudionika 
iz najmanje dvije države članice, ako: 

1) se europsko društvo osniva spajanjem, a pravo na suodlučivanje ostvaruje najmanje 
dvadeset pet posto radnika zaposlenih kod poslodavaca sudionika, ili 

2) se europsko društvo osniva kao holding ili se osniva ovisni poslodavac, a pravo na 
suodlučivanje ostvaruje najmanje pedeset posto radnika zaposlenih kod poslodavaca 
sudionika. 



(4) Umanjenje prava suodlučivanja radnika iz stavka 3. ovoga članka označava umanjenje 
udjela broja predstavnika radnika u organima europskog društva u odnosu na najveći udio 
broja predstavnika radnika u organima poslodavaca sudionika. 

(5) Ako kod poslodavca koji se preoblikuje u europsko društvo postoji postupak 
suodlučivanja radnika, neće se primijeniti odredba stavka 3. ovoga članka. 

(6) Ako kod poslodavaca sudionika postoje različiti postupci suodlučivanja radnika, a 
pregovarački odbor ne odluči koji će se oblik suodlučivanja primijeniti u europskom društvu, 
primijenit će se onaj postupak suodlučivanja radnika koji se primjenjivao za većinu radnika 
zaposlenih kod svih poslodavaca sudionika, o čemu je pregovarački odbor dužan u roku od 
osam dana obavijestiti sve te poslodavce. 

Prekid pregovora 

Članak 203. 

(1) Pregovarački odbor može, najmanje dvotrećinskom većinom članova koja ujedno 
predstavlja dvije trećine radnika zaposlenih u najmanje dvije države članice, odlučiti da ne 
započne pregovore ili da već započete pregovore prekine. 

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, pregovarački odbor ne može odlučiti na 
propisan način, ako kod poslodavca koji se preoblikuje u europsko društvo postoji postupak 
sudjelovanja radnika u odlučivanju. 

(3) U slučaju donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka, na obavješćivanje i savjetovanje će 
se primjenjivati odredbe poglavlja 4. ove glave Zakona. 

(4) Pregovarački odbor se mora ponovno sazvati na pisani zahtjev najmanje deset posto 
radnika europskog društva ili njihovih predstavnika, a najranije dvije godine nakon donošenja 
odluke iz stavka 1. ovoga članka, osim ako se strane pregovora ne dogovore o ponovnom 
početku pregovora. 

Sporazum o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu 

Članak 204. 

(1) Pregovarački odbor i poslodavci sudionici pisanim sporazumom uređuju postupak 
sudjelovanja radnika u odlučivanju u europskom društvu. 

(2) Sporazum iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati uglavke o: 

1) području primjene sporazuma, 

2) sastavu i broju članova, članstvu te trajanju mandata predstavničkog tijela radnika 
europskog društva koji obavješćivanjem ili savjetovanjem sudjeluje u odlučivanju, 

3) načinu i postupku obavješćivanja i savjetovanja s predstavničkim tijelom radnika 
europskog društva, 



4) mjestu, učestalosti i trajanju sastanaka predstavničkog tijela radnika europskog društva, 

5) sredstvima koja je potrebno osigurati za rad predstavničkog tijela radnika europskog 
društva, 

6) roku na koji je sporazum sklopljen, 

7) slučajevima i postupku ponovnog pregovaranja o sklapanju sporazuma, 

8) načinu izmjena i dopuna sporazuma u slučaju izvanrednih okolnosti koje u znatnoj mjeri 
utječu na interese radnika. 

(3) Ako sporazumom iz stavka 2. ovoga članka stranke pregovora utvrde da će se umjesto 
osnivanja predstavničkog tijela radnika europskog društva uspostaviti jedan ili više postupaka 
obavješćivanja i savjetovanja, sporazumom mora biti utvrđen njihov sadržaj i način 
provođenja. 

(4) Sporazumom iz stavka 2. ovoga članka stranke pregovora mogu urediti postupke 
suodlučivanja radnika, uključujući i broj predstavnika radnika u organima koji nadziru 
vođenje poslova europskog društva te pravo izbora ili imenovanja članova, odnosno pravo na 
predlaganje ili protivljenje imenovanju pojedinih ili svih članova organa koji nadzire vođenje 
poslova europskog društva. 

(5) U slučaju osnivanja europskog društva preoblikovanjem, sporazumom iz stavka 1. ovoga 
članka osigurat će se najmanje ona razina sudjelovanja radnika u odlučivanju koja postoji kod 
poslodavca koji se preoblikuje u europsko društvo. 

(6) Na postupke sudjelovanja radnika u odlučivanju u europskom društvu uređene 
sporazumom iz stavka 1. ovoga članka, neće se primjenjivati odredbe članka 205. do 213. 
ovoga Zakona, osim ako se tim sporazumom ne uredi drukčije. 

Vijeće radnika europskog društva 

Članak 205. 

(1) Odredbe ovoga Zakona o vijeću radnika europskog društva primijenit će se na europsko 
društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ako: 

1) se stranke pregovora tako dogovore, ili 

2) u roku iz članka 198. stavka 2. i 3. ovoga Zakona nije postignut sporazum o postupcima 
sudjelovanja radnika u odlučivanju u europskom društvu, a poslodavci sudionici se odluče za 
primjenu odredaba ovoga Zakona o vijeću radnika europskog društva te nastave s postupkom 
osnivanja europskog društva, a pregovarački odbor nije donio odluku iz članka 203. stavka 1. 
ovoga Zakona. 

(2) Odredbe ovoga Zakona o vijeću radnika europskog društva neće se primijeniti ako nakon 
ponovnog započinjanja pregovora iz članka 203. stavka 4. ovoga Zakona, nije zaključen 
sporazum o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu. 



(3) Vijeće radnika europskog društva utemeljuje se radi sudjelovanja radnika europskog 
društva u obavješćivanju i savjetovanju. 

(4) Vijeće radnika europskog društva sudjeluje u odlučivanju glede pitanja koja se odnose na 
europsko društvo i na poslodavce iz članka 192. stavka 3. ovoga Zakona, koji imaju sjedište u 
drugoj državi članici ili o odlukama za čije donošenje nije nadležna uprava u samo jednoj 
državi članici. 

Sastav vijeća radnika europskog društva 

Članak 206. 

(1) Vijeće radnika europskog društva sastoji se od predstavnika radnika zaposlenih u 
europskom društvu, odnosno kod poslodavca sudionika, ovisnog poslodavca ili podružnice. 

(2) Broj članova vijeća iz stavka 1. ovoga članka određuje se razmjerno ukupnom broju 
radnika zaposlenih kod poslodavaca iz stavka 1. ovoga članka, u trenutku obavješćivanja iz 
članka 195. stavka 3. ovoga Zakona, na način da se u vijeće radnika europskog društva, za 
svakih započetih deset posto od ukupnog broja radnika zaposlenih kod tih poslodavaca 
određuje po jedan predstavnik. 

(3) Vijeće radnika europskog društva dužno je na temelju godišnjeg izvješća o broju 
zaposlenih radnika u europskom društvu, uskladiti broj članova sukladno stavku 2. ovoga 
članka. 

(4) Na izbor i opoziv članova vijeća radnika europskog društva iz Republike Hrvatske, na 
odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 174. ovoga Zakona. 

Rad vijeća radnika europskog društva 

Članak 207. 

(1) Imenovani ili izabrani članovi vijeća radnika europskog društva dužni su o tome, 
najkasnije u roku od osam dana od dana imenovanja ili izbora, obavijestiti organ koji nadzire 
vođenje poslova europskog društva. 

(2) Organ iz stavka 1. ovoga članka dužan je u roku od trideset dana od dana primitka 
obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, sazvati osnivačku sjednicu vijeća radnika europskog 
društva, na kojoj članovi većinom glasova biraju predsjednika, zamjenika predsjednika i 
donose poslovnik o radu. 

(3) Vijeće radnika europskog društva zastupa i predstavlja predsjednik, a u njegovoj 
odsutnosti, zamjenik predsjednika. 

(4) Poslovnikom iz stavka 2. ovoga članka, vijeće radnika europskog društva može, ako ima 
više od deset članova, urediti osnivanje tročlanog odbora. 

(5) Vijeće radnika europskog društva je dužno, u roku od četiri godine nakon svog 
utemeljenja, odlučiti hoće li započeti pregovore za sklapanje sporazuma iz članka 204. ovoga 
Zakona ili će nastaviti s radom sukladno ovom Zakonu. 



(6) Ako vijeće radnika europskog društva odluči započeti pregovore iz stavka 5. ovoga 
članka, ima ista prava i obveze kao pregovarački odbor. 

(7) Ako u roku iz članka 198. stavka 2. i 3. ovoga Zakona nije postignut sporazum o 
sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu, vijeće radnika europskog društva 
nastavlja s radom sukladno ovom Zakonu. 

Ovlaštenja vijeća radnika europskog društva 

Članak 208. 

(1) Vijeće radnika europskog društva ili njegov odbor ima pravo jednom godišnje održati 
sastanak s organom koji nadzire vođenje poslova europskog društva, radi obavješćivanja i 
savjetovanja u vezi s pitanjima koja se odnose na poslovanje i planove razvoja europskog 
društva, odnosno poslodavca iz članka 192. stavka 3. i 4. ovoga Zakona, a koji ima sjedište u 
drugoj državi članici ili o odlukama za čije donošenje nije nadležna uprava u samo jednoj 
državi članici. 

(2) Organ koji nadzire vođenje poslova europskog društva, dužan je vijeću radnika europskog 
društva redovito dostavljati izvješća o stanju poslovanja europskog društva i razvojnim 
planovima, dnevni red sjednica organa koji nadzire vođenje poslova europskog društva, te 
dokumentaciju o radu glavne skupštine osnivača europskog društva, a o istome je dužan 
obavijestiti i uprave poslodavaca sudionika, ovisnih poslodavaca i podružnica. 

(3) Poslovanje i planovi razvoja iz stavka 1. ovoga članka odnose se na: 

1) stanje i rezultate poslovanja europskog društva, 

2) uvođenje novih tehnologija, razvojne planove i njihov utjecaj na gospodarski i socijalni 
položaj radnika, 

3) broj i strukturu radnika prema vrstama ugovora o radu te plan zapošljavanja, 

4) planirano zbrinjavanje viška radnika, 

5) organizacijske i statusne promjene europskog društva, 

6) promjenu sjedišta europskog društva te prijenos gospodarske djelatnosti ili dijela 
gospodarske djelatnosti. 

(4) Vijeće radnika europskog društva ili njegov odbor dužni su o sadržaju i ishodu postupaka 
sudjelovanja u odlučivanju u europskom društvu, obavijestiti predstavnike radnika zaposlene 
kod europskog društva, a ako takvi predstavnici nisu izabrani ili imenovani, sve radnike 
zaposlene u europskom društvu. 

Sudjelovanje u odlučivanju u europskom društvu u posebnom slučaju 

Članak 209. 



(1) Organ koji nadzire vođenje poslova europskog društva dužan je vijeće radnika europskog 
društva, odnosno njegov odbor ako je osnovan, pravodobno obavijestiti o posebnim 
slučajevima koji u bitnome utječu na interese radnika te mu predočiti odgovarajuću 
dokumentaciju i na posebnom sastanku se s njime o tome savjetovati. 

(2) Posebnim slučajem iz stavka 1. ovoga članka smatra se osobito: 

1) promjena sjedišta europskog društva te prijenos gospodarske djelatnosti ili dijela 
djelatnosti, 

2) statusna promjena europskog društva, 

3) zbrinjavanje viška radnika. 

(3) Ako organ nadležan za vođenje poslova europskog društva ne prihvati mišljenje ili 
prijedlog vijeća radnika europskog društva, vijeće radnika europskog društva ima pravo na 
ponovni sastanak s organom koji nadzire vođenje poslova europskog društva radi postizanja 
dogovora. 

(4) Članovi vijeća radnika europskog društva koji su predstavnici radnika na čije interese 
utječu posebni slučajevi iz stavka 2. ovoga članka, imaju pravo sudjelovati na sastancima iz 
stavka 1. i 3. ovoga članka, ako se isti održavaju s odborom. 

(5) Prije održavanja sastanka iz stavka 1. i 3. ovoga članka, vijeće radnika europskog društva 
odnosno odbor iz stavka 4. ovoga članka, ima pravo održati pripremni sastanak bez prisutnosti 
ostalih članova organa koji nadzire vođenje poslova europskog društva. 

Suradnja nadležnog organa europskog društva i vijeća radnika europskog društva 

Članak 210. 

(1) Na suradnju nadležnog organa europskog društva i vijeća radnika europskog društva, na 
odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 198. ovoga Zakona. 

(2) Na uvjete rada vijeća radnika europskog društva, na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe članka 199. ovoga Zakona. 

(3) Na članove pregovaračkog odbora, članove vijeća radnika europskog društva, 
predstavnike radnika u organima europskog društva koji nadziru vođenje poslova europskog 
društva, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 201. ovoga Zakona. 

Suodlučivanje radnika u europskom društvu 

Članak 211. 

(1) Na postupak suodlučivanja radnika iz članka 194. stavka 4. ovoga Zakona, u europskom 
društvu primjenjuju se odredbe poglavlja 5. ove glave Zakona ako: 



1) se europsko društvo osnovalo preoblikovanjem, a radnici su prije preoblikovanja imali 
pravo na suodlučivanje u upravnom ili nadzornom tijelu društva preoblikovanog u europsko 
društvo, 

2) se europsko društvo osniva spajanjem, a pravo na suodlučivanje je prije registracije 
europskog društva ostvarivalo najmanje dvadeset pet posto ukupnog broja radnika zaposlenih 
kod poslodavaca sudionika ili je kod jednog ili više tih poslodavaca prije registracije pravo na 
suodlučivanje ostvarivalo i manje od dvadeset pet posto ukupnog broja radnika, ako tako 
odluči pregovarački odbor, 

3) se europsko društvo osniva kao holding ili se osniva ovisni poslodavac, a pravo na 
suodlučivanje je prije registracije europskog društva ostvarivalo najmanje pedeset posto 
ukupnog broja radnika zaposlenih kod poslodavaca sudionika ili je kod jednog ili više tih 
poslodavaca prije registracije pravo na suodlučivanje ostvarivalo i manje od pedeset posto 
ukupnog broja radnika, ako tako odluči pregovarački odbor. 

(2) U europskom društvu iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, nastavit će se provođenje 
postupaka suodlučivanja koji su se primjenjivali prije preoblikovanja poslodavaca sudionika u 
europsko društvo. 

(3) U europskom društvu iz stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga članka, kada je kod poslodavaca 
sudionika postojalo više postupaka suodlučivanja radnika, postupak suodlučivanja u 
europskom društvu izabrat će pregovarački odbor, vijeće radnika ili radnici zaposleni u 
europskom društvu ili kod poslodavca iz članka 192. stavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, 
uključujući i imenovanje ili izbor svojih predstavnika u organu europskog društva koji nadzire 
vođenje poslova europskog društva, s time da njihov udio ne može biti manji od udjela 
predstavnika radnika u organima poslodavaca sudionika. 

(4) Pregovarački odbor, vijeće radnika europskog društva ili radnici zaposleni u europskom 
društvu dužni su, u roku od osam dana od donošenja odluke o izboru postupaka 
suodlučivanja, o tome izvijestiti sve poslodavce sudionike. 

(5) Iznimno od odredbi stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, u europskom društvu nije potrebno 
urediti pravo na suodlučivanje radnika, ako takvo pravo prije osnivanja europskog društva 
nije postojalo niti kod jednog poslodavca sudionika. 

Zastupljenost radnika u organu koji nadzire vođenje poslova europskog društva 

Članak 212. 

(1) Vijeće radnika europskog društva odlučuje o raspodjeli mjesta između predstavnika 
radnika u organu koji nadzire vođenje poslova europskog društva imenovanjem ili izborom 
predstavnika radnika iz različitih država članica Europske unije, razmjerno udjelu radnika 
zaposlenih kod poslodavaca sudionika u pojedinoj državi članici Europske unije u odnosu na 
ukupan broj radnika zaposlenih u europskom društvu. 

(2) Ako bi pri odlučivanju iz stavka 1. ovoga članka, radnici zaposleni kod poslodavaca 
sudionika jedne države članice Europske unije bili nadzastupljeni, a ujedno radnici zaposleni 
kod poslodavaca sudionika drugih država članica Europske unije ne bi bili zastupljeni, vijeće 



radnika europskog društva dužno je ponovno odlučiti o raspodjeli mjesta između predstavnika 
radnika. 

(3) Pri ponovnom odlučivanju o raspodjeli mjesta između predstavnika radnika iz stavka 2. 
ovoga članka, potrebno je osigurati zastupljenost radnika poslodavaca sudionika iz država 
članica Europske unije koji prethodno nisu bili zastupljeni. 

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, potrebno je osigurati zastupljenost radnika zaposlenih 
kod poslodavaca sudionika iz države članice Europske unije u kojoj će europsko društvo imati 
sjedište, a ako su ti radnici već zastupljeni, potrebno je osigurati zastupljenost radnika 
zaposlenih kod poslodavaca sudionika u državi članici Europske unije koji nisu bili 
zastupljeni, a imaju najveći udio zaposlenih radnika. 

(5) Ako se promijeni sastav i broj članova u organu koji nadzire vođenje poslova europskog 
društva, vijeće radnika europskog društva dužno je ponovno odlučiti o raspodjeli mjesta 
između predstavnika radnika. 

(6) Predstavnik radnika imenovan ili izabran u organ koji nadzire vođenje poslova europskog 
društva, ima isti pravni položaj kao i drugi imenovani članovi toga organa. 

Predstavnik radnika iz Republike Hrvatske u organu koji nadzire vođenje poslova europskog 
društva 

Članak 213. 

Predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u organu koji nadzire vođenje poslova u 
europskom društvu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, imenuje ili bira vijeće radnika 
europskog društva na način propisan člankom 163. ovoga Zakona. 

Sprječavanje zlouporabe postupka osnivanja europskog društva 

Članak 214. 

(1) Radnicima iz članka 191. ovoga Zakona, postupkom osnivanja europskog društva, ne 
smije biti oduzeto niti uskraćeno pravo na sudjelovanje u odlučivanju. 

(2) Ako je odlukom nadležnog suda utvrđeno da je zlouporabom postupka osnivanja 
europskog društva došlo do oduzimanja ili uskraćivanja prava radnika na sudjelovanje u 
odlučivanju, obveza je europskog društva odnosno poslodavaca sudionika da na temelju te 
odluke, a u skladu s odredbama poglavlja 5. ove glave Zakona, ponovi postupak pregovora. 

(3) Sudska nadležnost i rokovi za donošenje odluke iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se 
odgovarajućom primjenom odredbi članka 161. stavka 4. ovoga Zakona. 

6. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU U EUROPSKOJ 
ZADRUZI 

Pravo radnika na sudjelovanje u odlučivanju u europskoj zadruzi 

Članak 215. 



Radnici zaposleni u europskoj zadruzi, odnosno kod poslodavca sudionika, ovisnog 
poslodavca ili zainteresiranog poslodavca europske zadruge koja će imati ili ima sjedište u 
državi članici Europske unije, odnosno državi koja je stranka Ugovora o europskom 
gospodarskom prostoru (u daljnjem tekstu: država članica), imaju pravo sudjelovati u 
odlučivanju u poslovima europske zadruge. 

Pojam europske zadruge 

Članak 216. 

(1) Europska zadruga (Societas Cooperativa Europaea, u daljnjem tekstu: europska zadruga) 
je, u smislu poglavlja 6. ove glave Zakona, zadruga osnovana sukladno posebnom zakonu. 

(2) Poslodavac sudionik je, u smislu poglavlja 6. ove glave Zakona, društvo ili zadruga koja 
izravno sudjeluje u osnivanju europske zadruge. 

(3) Ovisni poslodavac je, u smislu poglavlja 6. ove glave Zakona, društvo nad kojim društvo 
sudionik ima vladajući utjecaj iz članka 168. stavka 2. ovoga Zakona. 

(4) Zainteresirani poslodavac je, u smislu poglavlja 6. ove glave Zakona, ovisno društvo ili 
podružnica poslodavca sudionika za koje se predlaže da nakon osnivanja europske zadruge, 
postanu njezino ovisno društvo ili podružnica. 

Primjena glave XVII. poglavlja 6. ovoga Zakona 

Članak 217. 

(1) Odredbe poglavlja 6. ove glave Zakona primjenjuju se na europsku zadrugu koja ima ili će 
imati sjedište u Republici Hrvatskoj. 

(2) Odredbe članka 195. stavka 1. i 3., članka 196. stavka 6., članka 197., članka 201., članka 
206. stavka 4., članka 210. ovoga Zakona, a u smislu članka 219. ovoga Zakona, primjenjivat 
će se, bez obzira na sjedište europske zadruge, na radnike europske zadruge koji su u 
Republici Hrvatskoj zaposleni kod poslodavca sudionika, ovisnog poslodavca ili 
zainteresiranog poslodavca, koji ima ili će imati sjedište u drugoj državi članici. 

Sudjelovanje radnika u odlučivanju 

Članak 218. 

(1) Sudjelovanje radnika u odlučivanju u europskoj zadruzi, u smislu odredbi poglavlja 6. ove 
glave Zakona, je postupak obavješćivanja, savjetovanja te suodlučivanja radnika, kao i drugi 
uređeni postupak putem kojeg radnici mogu utjecati na odlučivanje. 

(2) Postupak obavješćivanja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća obavješćivanje vijeća radnika 
ili drugih predstavnika radnika o pitanjima koja se odnose na europsku zadrugu i na 
poslodavce iz članka 216. stavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, koji imaju sjedište u drugoj državi 
članici ili o odlukama za čije donošenje nije nadležna uprava u samo jednoj državi članici, a u 
vrijeme i na način koji omogućava predstavnicima radnika da izvrše procjenu mogućeg 
utjecaja i da se pripreme za moguće savjetovanje. 



(3) Postupak savjetovanja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća razmjenu stajališta i uspostavu 
dijaloga vijeća radnika ili drugih predstavnika radnika i odgovarajuće razine uprave, a u 
vrijeme i na način koji omogućava predstavnicima radnika da izraze svoje mišljenje o 
predloženim mjerama, u cilju usuglašavanja stajališta pri donošenju odluka u europskoj 
zadruzi. 

(4) Suodlučivanje radnika iz stavka 1. ovoga članka, obuhvaća pravo na imenovanje ili izbor 
predstavnika radnika u organ koji nadzire vođenje poslova europske zadruge (nadzorni odbor, 
upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo), odnosno pravo na predlaganje ili 
protivljenje imenovanju pojedinih ili svih predstavnika u organ koji nadzire vođenje poslova 
europske zadruge. 

Primjena odredbi o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskoj zadruzi 

Članak 219. 

Na sudjelovanje radnika u odlučivanju u europskoj zadruzi, na odgovarajući se način 
primjenjuju odredbe glave XVII. poglavlja 5. ovoga Zakona, i to na: 

1) postupak pregovora o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskoj zadruzi, odredba 
članka 195. ovoga Zakona, 

2) utemeljenje pregovaračkog odbora, odredba članka 196. ovoga Zakona, 

3) izbor predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor, odredba članka 
197. ovoga Zakona, 

4) suradnju poslodavca i pregovaračkog odbora, odredba članka 198. ovoga Zakona, 

5) uvjete za rad pregovaračkog odbora, odredba članka 199. ovoga Zakona, 

6) suradnju poslodavaca i predstavnika radnika, odredba članka 200. ovoga Zakona, 

7) zaštitu predstavnika radnika u Republici Hrvatskoj, odredba članka 201. ovoga Zakona, 

8) odlučivanje pregovaračkog odbora i prekid pregovora, odredba članka 202. i članka 203. 
ovoga Zakona, 

9) sporazum o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskoj zadruzi, odredba članka 204. 
ovoga Zakona, 

10) vijeće radnika europske zadruge, odredba članka 205. ovoga Zakona, 

11) sastav vijeća radnika europske zadruge, odredba članka 206. ovoga Zakona, 

12) rad vijeća radnika europske zadruge, odredba članka 207. ovoga Zakona, 

13) ovlaštenja vijeća radnika europske zadruge, odredba članka 208. ovoga Zakona, 



14) sudjelovanje u odlučivanju u europskoj zadruzi u posebnom slučaju, odredba članka 209. 
ovoga Zakona, 

15) suradnju nadležnog organa europske zadruge i vijeća radnika europske zadruge, odredba 
članka 210. ovoga Zakona, 

16) suodlučivanje radnika u europskoj zadruzi, odredba članka 211. ovoga Zakona, 

17) zastupljenost radnika u organu koji nadzire vođenje poslova europske zadruge, odredba 
članka 212. ovoga Zakona, 

18) predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u organu koji nadzire vođenje poslova 
europske zadruge, odredba članka 213. ovoga Zakona, 

19) sprječavanje zlouporabe postupka osnivanja europske zadruge, odredba članka 214. ovoga 
Zakona. 

Europska zadruga čiji su osnivači fizičke osobe ili jedna pravna i fizičke osobe 

Članak 220. 

(1) Na europsku zadrugu čiji su osnivači isključivo fizičke osobe ili jedna pravna osoba i 
fizičke osobe, a koje zajedno zapošljavaju najmanje pedeset radnika u najmanje dvije države 
članice Europske unije, primjenjuju se sve odredbe poglavlja 6. ove glave Zakona. 

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, fizičke osobe, odnosno jedna pravna i fizičke osobe 
smatraju se poslodavcima sudionicima iz članka 216. stavka 2. ovoga Zakona. 

(3) U europskoj zadruzi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čiji su osnivači isključivo fizičke 
osobe ili jedna pravna osoba i fizičke osobe, a koje zajedno zapošljavaju manje od pedeset 
radnika ili zapošljavanju pedeset ili više radnika u samo jednoj državi članici Europske unije, 
sudjelovanje radnika u odlučivanju uređuje se odgovarajućom primjenom odredbi poglavlja 1. 
do 3. ove glave Zakona. 

(4) U europskoj zadruzi osnovanoj sukladno stavku 3. ovoga članka, a koja ima sjedište u 
drugoj državi članici Europske unije, a ima ovisnog poslodavca ili podružnicu u Republici 
Hrvatskoj, na sudjelovanje radnika u odlučivanju na odgovarajući način se primjenjuju 
odredbe poglavlja 1. do 3. ove glave Zakona. 

(5) U slučaju prijenosa sjedišta europske zadruge iz stavka 3. ovoga članka iz jedne u drugu 
državu članicu Europske unije, u kojoj je uređen postupak suodlučivanja, radnici i nakon 
prijenosa zadržavaju istu razinu tih prava. 

(6) Ako nakon osnivanja europske zadruge iz stavka 3. ovoga članka, najmanje jedna trećina 
ukupnog broja radnika europske zadruge, njezinih ovisnih poslodavaca ili podružnica u 
najmanje dvije države članice Europske unije zatraži ili ako ukupan broj zaposlenih radnika 
dostigne ili prijeđe pedeset radnika u najmanje dvije države članice, primjenjuju se odredbe 
poglavlja 6. ove glave Zakona. 

Sudjelovanje radnika u općoj ili sektorskoj skupštini 



Članak 221. 

(1) Radnici imaju pravo sudjelovanja u općoj ili sektorskoj skupštini europske zadruge ako je 
sporazumom o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskoj zadruzi dogovoreno 
suodlučivanje radnika na način da radnici imaju pravo imenovanja ili izbora svojih 
predstavnika radnika koji sudjeluju u radu opće, odnosno sektorske skupštine s pravom glasa, 
uz ograničenje, da sukladno posebnom propisu, isti u njezinom radu ne mogu nadzirati više 
od petnaest posto glasova. 

(2) Pravo imenovanja ili izbora radnika u opću, odnosno sektorsku skupštinu, radnici imaju 
osim u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, i u slučaju kada: 

1) se zadruga u kojoj već postoji takav oblik suodlučivanja preoblikuje u europsku zadrugu, 

2) u jednom od poslodavaca sudionika već postoji takav oblik suodlučivanja. 

(3) Pravo iz stavka 2. ovoga članka, radnici ostvaruju ako: 

1) se stranke pregovora nisu uspjele sporazumjeti u roku iz članka 198. stavka 2. i 3. ovoga 
Zakona ili nisu sklopile sporazum, ali su dogovorile primjenu postojećih postupaka 
suodlučivanja, i 

2) poslodavac sudionik s takvim oblikom suodlučivanja ima najveći omjer uključenosti 
predstavnika radnika u postupku suodlučivanja. 

7. SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU KOD 
PREKOGRANIČNOG PRIPAJANJA ILI SPAJANJA POSLODAVACA 

Pravo radnika na sudjelovanje u odlučivanju 

Članak 222. 

Radnici zaposleni u društvu nastalom prekograničnim pripajanjem ili spajanjem, odnosno kod 
poslodavca sudionika, ovisnog poslodavca ili zainteresiranog poslodavca tog društva, koje će 
imati ili ima sjedište u državi članici Europske unije, odnosno državi koja je stranka Ugovora 
o europskom gospodarskom prostoru (u daljnjem tekstu: država članica), imaju pravo 
sudjelovati u odlučivanju u poslovima društva nastalog prekograničnim pripajanjem ili 
spajanjem. 

Pojam poslodavca nastalog prekograničnim pripajanjem ili spajanjem 

Članak 223. 

(1) Poslodavac nastao prekograničnim pripajanjem ili spajanjem je, u smislu poglavlja 7. ove 
glave Zakona, društvo osnovano sukladno posebnom zakonu. 

(2) Poslodavac sudionik je, u smislu poglavlja 7. ove glave Zakona, društvo koje sudjeluje u 
prekograničnom pripajanju ili spajanju. 



(3) Ovisni poslodavac je, u smislu poglavlja 7. ove glave Zakona, društvo nad kojim društvo 
sudionik ima vladajući utjecaj iz članka 168. stavka 2. ovoga Zakona. 

(4) Zainteresirani poslodavac je, u smislu poglavlja 7. ove glave Zakona, ovisno društvo ili 
podružnica poslodavca sudionika za koji se predlaže da postane ovisno društvo ili podružnica 
društva nastalog prekograničnim pripajanjem ili spajanjem. 

Primjena glave XVII. poglavlja 7. ovoga Zakona 

Članak 224. 

(1) Odredbe poglavlja 7. ove glave Zakona primjenjuju se na društvo nastalo prekograničnim 
pripajanjem ili spajanjem, koje ima ili će imati sjedište u Republici Hrvatskoj. 

(2) Odredbe poglavlja 7. ove glave Zakona primjenjivat će se, bez obzira na sjedište društva 
nastalog prekograničnim pripajanjem ili spajanjem, na radnike tog društva koji su u Republici 
Hrvatskoj zaposleni kod poslodavca sudionika, ovisnog poslodavca ili zainteresiranog 
poslodavca, koji ima ili će imati sjedište u drugoj državi članici. 

Primjena odredbi o sudjelovanju radnika u odlučivanju 

Članak 225. 

(1) Na sudjelovanje radnika u odlučivanju kod poslodavca nastalog prekograničnim 
pripajanjem ili spajanjem primjenjuju se odredbe poglavlja 1. do 3. ove glave Zakona. 

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na sudjelovanje radnika u odlučivanju kod poslodavca 
nastalog prekograničnim pripajanjem ili spajanjem, primjenjuju se odredbe poglavlja 5. ove 
glave Zakona ako je kod najmanje jednog poslodavca koji sudjeluje u prekograničnom 
pripajanju ili spajanju, sudjelovanje radnika bilo uređeno na način predviđen poglavljem 5. 
ove glave Zakona, a koji je, u razdoblju od šest mjeseci koji prethodi objavi zajedničkog plana 
pripajanja sukladno posebnom zakonu, zapošljavao u prosjeku više od petsto radnika. 

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na sudjelovanje radnika u odlučivanju kod poslodavca 
nastalog prekograničnim pripajanjem ili spajanjem, na odgovarajući se način primjenjuju 
odredbe poglavlja 5. ove glave Zakona ako: 

1) je razina sudjelovanja radnika u odlučivanju, primjenom odredbi poglavlja 1. do 3. ove 
glave Zakona, s obzirom na udio predstavnika radnika u organima koja nadziru vođenje 
poslova društva, manja od razine sudjelovanja radnika na koja su oni prethodno imali pravo 
kod pojedinih poslodavaca koji su sudjelovali u prekograničnom pripajanju ili spajanju, ili 

2) bi razina sudjelovanja radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koje u naravi 
predstavlja pojedine prethodne poslodavce, a koji su sudjelovali u prekograničnom pripajanju 
ili spajanju, u odlučivanju primjenom odredbi poglavlja 1. do 3. ove glave Zakona bila manja 
od razine prava radnika zaposlenih u Republici Hrvatskoj na sudjelovanje u odlučivanju 


