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Број: 272 

Лесковац, 26.08.2013.год. 

 

 

ШТРАЈКАЧКОМ  ОДБОРУ  СИНДИКАЛНЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ОШ “ПЕТАР ТАСИЋ“  У  ЛЕСКОВЦУ 

 

 

Предмет:  одговор на молбу 

 

Поштовани, 

 

У вези са траженом писаном подршком на одлуку о ступању у штрајк 

Ваше синдикалне организације и у вези са Вашим штрајкачким захтевима, 

испред Регионалног центра за Јабланички округ СОС-а изражавам и заступам 

следећи став: 

Регионални центар Лесковац СОС, подржава све законске синдикалне 

активности својих чланица и у том смислу одлуку о организовању и ступању у 

штрајк Ваше синдикалне организације дефинисану тачкама 1. и 2.  Једносатни 

штрајк упозорења  јесте у складу са Законом. Једнодневни штрајк који 

подразумева минимум процеса рада у настави јесте у складу са Законом, али 

морате знати да послодавац има право да примени меру одбијања  постотка 

зараде. Начин организовања штрајка наведен у 3. тачки Ваше одлуке о 

ступању у штрајк (потпуна обустава наставе) није у складу са Законом о 

основном образовању и васпитању. Уколико ступите у овакав облик штрајка, 

обавештатам Вас да ће послодавац бити у обавези да против Вас покрене 

дисциплински поступак и изврши меру удаљавања са рада. 

 

У вези Ваших штрајкачких захтева, први наведени штрајкачки захтев не 

можемо подржати,  јер није у складу са Законом. ЗОСОВ дозвољава избор 

основне школе од стране родитеља који је захтев жељеној школи упутио у 

законском року (члан 98. Став 16 и став 17 овог закона), па Регионални центар 

Лесковац СОС, не може подржати никакву активност која родитеље присиљава 

на упис детета у неку другу школу, макар то била и школа из припадајућег 

реона. 

Регионални центар Лесковац СОС није орган који  има надлежност да цени 

легитимност Ваших штрајкачких захтева. У складу са чланом 1. Закона о 

штрајку РС, „Штрајк организују запослени ради заштите својих професионалних  

и економских интереса  по основу рада“  па легитимност својих штрајкачких 

захтева можете  потврдити уколико су разлози за ступање у штрајк у складу са 

овим чланом, ценећи при томе све препоруке надлежних државних органа. 
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У вези са траженим мишљењем о законском основу за одлучивање, 

организовање и ступање у штрајк према послодавцу, органима Локалне 

самоуправе и државним органима, обавештавам Вас да се штрајк може најавити 

послодавцу, оснивачу, надлежном државном органу и надлежном органу 

Локалне самоуправе ускладу са чл.11. Закона о штрајку. 

Обавештавам Вас да је Ваша обавеза да уз одлуку о ступању у штрајк, 

органима којима штрајк најављујете доставите и изјаву о начину 

обезбеђивања минимума процеса рада најкасније 10 дана пре почетка штрајка. 

Штрајкачки одбор је такође обавезан да штрајк организује и води на начин којим 

се не угрожава безбедност запослених, ученика и имовине. 

Комплетна формалана штрајкачка процедура коју сте тражили не постоји. 

Обавеза је штрајкачког одбора да најављени штрајк организује и спроводи у 

складу са Законом о основном образовању и васпитању чл. 78. и 79. и Законом о 

штрајку. 

Уколико остајете при молби  да  Регионални Центар Лесковац СОС изда 

саопштење за медије поводом овог проблема, оно ће  бити у складу са овим 

одговором  на Вашу молбу. 

 

 

Доставити: - председнику Синдикалне организације ОШ „Петар Тасић, 

                   -архиви. 

 

 

С поштовањем, 

 

председник, 

Александар Ничић 


