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Предмет :  Упозорење 

     Директорима школа  о незаконитостима које ће се појавити  при покушају примене 

дописа добијеног од министра просвете,науке и технолошког развоја бр. 601-00-2/2015-01/10 

од 25.2.2015., а у делу који се односи на смањење плата запослених у законитом штрајку. 

 

Поштовани, 

 

     Обраћамо Вам се у најбољој намери, поводом већ поменутог дописа  у жељи да се у нашим 

установама не заоштравају међуљудски односи и да се ни против једног од запослених не 

поступа на противзаконит начин, па макар то од Вас тражио и сам министар. Нама запосленима 

сте послодавац Ви, а не министар, и ако будемо ушли у било коју врсту спора у вези са правима 

из радног односа мораћемо да тужимо школу, а не министарство, што мора бити стално на уму 

и нама и Вама. 

     Споменутим дописом је министар тражио од директора да просветним радницима који су у 

законском штрајку умање зараде, у непознатом проценту, позивајући се на чл.14 Закона о 

штрајку. Овим актом министар просвете најгрубље крши Устав, Закон о раду, Међународну 

конвенцију 98 и Закон о штрајку, а од Вас- директора тражи да му будете саучесници. Зато смо 

се и одлучили да се обратимо Вам и да упозоримо да је овај министров захтев  

дискриминаторски и правно неодржив. 

      Пошто је министар овај допис везао за примену од 19.2.2015. јасно се дискриминаторски 

односи према оном делу Синдиката просветних радника који су штрајк наставили после 

потписивања Споразума  18.2.2015. који су потписала два од четири репрезентативна 

синдиката. Ако министар жели због страха за своју фотељу да нас дискриминише, немојте Ви – 

директори то да радите, јер Ваш положај не зависи од штрајка (а и сваком од Вас се чува радно 

место на које можете да се вратите са Ваше функције, у најгорем случају). Будите уз своје 

раднике и немојте их незаконито оштетити за тако променљиву „љубав“ тако промењивог 

министра. 

  

Даље хоћемо да Вас упознамо са садржином Захтева ова два синдиката( СРПС и Унија СРПС) 

којим се тражи да министар повуче горе поменути допис. Разлози су: 

 

1. 1.Штрајк је потпуни прекид рада запослених ради заштите економских, социјалних и 

других права. 

2. Запослени у просвети остварују право на штрајк уз обезбеђење минимума процеса 

рада, што значи да нема прекида рада, а тиме ни основа за умањење зарада јер се не 

ради о штрајку у смислу чл.1 Закона о штрајку (што значи да то време проведено на 

раду из чл.14 јесте законом прописано време проведено на раду). 

3. За време законског штрајка у којем се обезбеђује минимум процеса рада остварује се 

радни учинак и држе се часови по плану и програму, обављају се све друге активности 

планиране Годишњим програмом рада школе који је основ за финансирање установа, 

па је и ово основ незаконитости умањења зарада. ( Да не говоримо да би Ви када 

предложите умањење зарада морали да документујете у ком делу и колико није 

остварен Годишњи програм рада школе, а онда би и Ваш рад био незаконит и школска 

година нерегуларна. Међутим и Ви и сви запослени знају да су активности из ГПРШ 

редовно и потпуно оствариване и све друго би била неистина). 

 

 



 

 

 

4. У Закону о штрајку, ЗУОВ-у, Закону о основној школи, Закону о средњој школи, ни 

једном одредбом није предвиђено смањење зараде запосленима у законском штрајку  

са поштовањем минимума процеса рада. ( Зашто министар, ако има на шта да се 

позове, није послао и Упутство начелницима,  директорима и Школским одборима у 

којем ће прописати начин и проценат за умањење зарада запослених у законском 

штрајку?). 

     Из свега овога произилази да се Вама – директорима даје „врућ кромпир у руке“, а ваши 

Синдикати Вас моле да се не залећете у противзаконите мере, пустите да надвлада разум и 

стрпљење над министровом жељом за осветом. 

    Информишемо Вас и да ће два синдиката (СРПС и Унија СРПС) 17.3.2015. године, 

организовати велики протест испред Министарства (пр)освете и да ће том скупу  присуствовати 

и Ваши председници Синдиката па тај дан траже слободан дан ради синдикалних активности. 

 

 

П.С.  Што се тиче школског звона на 45 минута, у оним школама у којима  су запослени 

подељени на запослене који штрајкују и запослене  који не штрајкују предвиђено је  да се 

звони и на 30 и на 45 минута, а у школама где су сви запослени у штрајку звони се на 30 минута, 

а свако другачије читање министровог  дописа је немогуће јер само тако у њему пише. 
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