
 
 

 
 

 
Синдикат радника у просвети Србије, Унија синдиката просветних радника Србије и 

Грански синдикат просветних радника Србије “Независност“ донели су Одлуку о ступању у штрајк 
са потпуном обуставом рада почев од 28. јануара 2011. године. Одлуку о потпуној обустави рада ови 
Синдикати су донели, јер је Закон о штрајку Србије скоро за све делатности, па и за просвету,увео 
обавезу да штрајк у просвети може да се спроводи само скраћивањем часа са 45 на 30 минута 
(минимум процеса рада). 

 
Како оваква одредба Закона о штрајку Србије, није у складу са ратификованим 

Међународним конвенцијама које је Србија усвојила (Конвенција 87. и 98. и Препорука 154. МОР-а), 
јер се минимум процеса рада  може утврђивати само за делатности: хитна и ургентна медицина, 
електро дистрибуција, водовода, контрола лета, одбрана и безбедност. Полазећи од одредбе члана 1. 
Закона о раду којим је тврђено “да се права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по 
основу рада, уређује се овим Законом и посебним законом, а у складу са посебним ратификованим 
Међународним конвенцијама'' и то је био правни основ да наведени Синдикати донесу Одлуку о 
штрајку и обустави рада почев од 28.01.2011. године, а имајући у виду одредбу члан 8., Међународне 
конвенције број 87. у којој је одређено да “не може се националним законодавством наносити 
повреда, нити исти примењивати на начин на који би се могла нанети повреда, гаранција 
предвиђених овом Конвенцијом.“ 

 
На основу свега изложеног наведени Синдикати сматрају да њихова одлука о штрајку са 

потпуном обуставом рада је у складу са Законом и цитираном Међународном конвенцијом и да 
ниједан државни орган нема правног основа да шаље  у школе своје органе као што то чини 
полиција у  Основној школи “Браћа Барух“ и др., и да од председника синдикалних организација 
траже спискове чланова који ће да ступе у штрајк и престану са радом. Оваке поступке у овим 
Синдикатима сматрају као притисак на чланове Синдиката да не ступе у штрајк, иако је право на 
штрајк, по Међународним конвенцијама, једно од права који запослени имају по основу рада. 
  

 
У Београду, 02.02.2011. 

 
 

 


