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УПУТСТВО О ВОЂЕЊУ ШТРАЈКА ОД 17. НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ 
 
 

I 
У складу са одредбама члана 3,4 и 5. Закона о штрајку, Штрајкачки одбор је 29.октобра 2014. 

године доставио министру просвете, науке и технолошког развоја Одлуку о штрајку са захтевима 
и саставом Штрајкачког одбора. 

II 
Председници основних организација дужни су да о овој Одлуци обавесте своје чланове и 

формирају штрајкачки одбор у установи.  
Одлуку репрезентативних синдиката и одлуку Синдикалне организације о ступању у штрајк, 

штрајкачки одбор у установи доставља директору установе најкасније 10 дана пре почетка 
штрајка. 

За време трајања штрајка, штрајкачки одбор у установи на огласним таблама и улазним 
вратима установе истиче обавештење да су запослени у штрајку, као и копије одлука о ступању у 
штрајк. 

III 
Штрајкачки одбор у установи стара се о обезбеђивању свих потребних услова дефинисаних 

Законом о штрајку: 
 

 Штрајкачки одбор и запослени који учествују у штрајку дужни су да штрајк 
организују и воде на начин којим се не угрожава безбедност лица и имовине и 
здравље људи, онемогућава наношење непосредне материјалне штете и омогућава 
наставак рада по окончању штрајка.  

 Штрајкачки одбор и запослени који учествују у штрајку не могу спречавати 
послодавца да користи средства и располаже средствима којима обавља делатност.  

 Штрајкачки одбор и запослени који учествују у штрајку не смеју спречавати 
запослене који не учествују у штрајку да раде.  
 

IV 
За време штрајка, часови ће трајати 30 минута и неће се одржати никакве друге активности 

осим оних везаних за непосредан рад са ученицима. 
 

V 
Штрајк ће трајати док се не постигне споразум или Штрајкачки одбор не донесе другачију 

одлуку. 

VI 
О свим видовима притиска и ометања штрајка, одмах обавестити Штрајкачки одбор преко 

своје окружне или републичке организације. 
 

VII 
Председници Синдикалних организација или штрајкачки одбори у установама дужни су да за 

време трајања штрајка информишу Регионални центар Лесковац СОС о свим подацима везаним 
за учешће у штрајку. 
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