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Број: 522 

Лесковац, 17.10.2014.год. 

 

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ 

СИНДИКАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА 

ПРЕДСЕДНИЦИМА 
 

На основу чл.16. Пословника  о раду Одбора Јабланичког округа Синдиката 

образовања Србије,  

Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије на 25. седници од 

17.10.2014.год. донео је следећу: 

 

О  Д  Л  У  К  У: 

1. Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије подржава 

штрајкачке захтеве репрезентатиних синдиката али не подржава 

штрајк најављен за 22. октобар 2014. године, јер се тај штрајк 

организује на начин који не гарантује заштиту права запослених који 

су у штрајку.  

2. Синдикалне организације треба да одрже своје седнице на којима ће 

чланству детаљно бити образложена ова одлука Одбора. 

3. Синдикалне организације задржавају право да поступе и у складу са 

одлуком репрезентативних синдиката о ступању у штрајк,  уколико 

чланство свесно прихвата постојеће ризике.  

4. Републичком одбору СОС биће упућени предлози ОЈОСОС за даље 

поступање у циљу остварења захтева просветних радника. 

О б р а з л о ж е њ е 

Како  Одлука репрезентативних синдиката просвете: Уније синдиката 

просветних радника Србије, Синдиката образовања Србије, ГСПРС 

„Независност“ и Синдиката радника у просвети Србије на заједничкој 

седници од 15. Октобра 2014. год.  није  донета у складу са: 

- чл.11 Закона о штрајку,  који предвиђа да се за делатности из чл. 9 (у које 

спада и просвета) штрајк најаваљује послодавцу, оснивачу, надлежном 

државном органу и надлежном органу локалне самоуправе најдоцније 10 

данапре почетка штрајка, достављањем одлуке о ступању у штрајк и изјаве о 

начину обезбеђивања минимума процеса рада у складу са чл. 10. Ст.1 Закона 

о штрајку, 

-  чл. 79.  Закона о основном образовању и васпитању, који предвиђа да: 
„Наставници, односно стручни сарадници у школи остварују прaво на  



СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ 

 

ОДБОР ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА 

 

ул. Јанка Веселиновића 2, локал 6,  16000 Лесковац; тел/факс: 016 212 858;  

e-mail: sindikat@le.org.rs; ж.р. 355-3200167215-54; www.sind-obr.le.org.rs 

 

  

штрајк, под условом да обезбеде минимум процеса рада школе, у остваривању  
права грађана од општег интереса у основном образовању и васпитању. 
Минимум процеса рада за наставника је извођење наставе у трајању од  
30 минута по часу у оквиру дневног распореда и обављање испита, а за  
стручног сарадника 20 часова рада недељно. 
Ако наставници, односно стучни сарадници школе учествују у штрајку не  
обезбеђујући минимум процеса рада из става 2. овог члана, директор школе  
покреће дисциплински поступак. 
Наставнику, односно стручном сараднику за повреду обавезе из става 2.  
овог члана изриче се мера престанка радног односа. 
Директор школе за време штрајка организованог противно одредби  
става 2. овог члана, дужан је да обезбеди остваривање наставе и обављање 
испита док траје штрајк.“  

- чл.92. Закона о средњем образовању и васпитању, кој предвиђа да:  
„Наставник, васпитач и стручни сарадник остварују прaво на штрајк под  
условом да обезбеде минимум процеса рада школе, у остваривању права  
грађана од општег интереса у средњем образовању и васпитању. 
Минимум процеса рада за наставника је извођење наставе у трајању од  
30, односно 40минута по часу у оквиру дневног распореда и обављање испита,  
а за стручног сарадника, односно васпитача 20 часова рада недељно. 
Ако наставник, васпитач и стручни сарадник учествују у штрајку не  
обезбеђујући минимум процеса рада из става 2. овог члана, директор школе  
покреће дисциплински поступак. 
Наставнику, васпитачу и стручном сараднику, за повреду обавезе из  
става 2. овог члана, изриче се мера престанка радног односа. 
Директор школе је дужан да за време штрајка организованог противно  
одредби става 2. овог члана, обезбеди остваривање наставе или 

обављањеиспита, односно дежурство васпитача док траје штрајк .” 

-као ни са Статутом Синдиката образовања Србије и то чл. 57. ст.1. и ст.3. и  

чл.59. који предвиђају да одлуку о ступању у штрајк у грани или делатности 

доноси  Републички одбор Синдиката образовања Србије  у складу са Законом о 

штрајку и да се одлука о ступању у штрајк по тоталној обустави рада може 

донети ако се за њу тајним гласањем изјасни више од 2/3 чланова Синдиката 

образовања Србије у грани и ли делатности који су организавовани у више од 

50% синдикалних организација у грани или делатности, 

то је Одбор Јабланичког округа Синдиката обрзаовања Србије, сходно напред 

наведеном а  поштујући пре свега принцип одговорног поступања према 

чланству, одлучио као у диспозитиву ове одлуке.                                 

председник, 

Александар Ничић 
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