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Форум средњих стручних школа
Светогорска 48
Тел/факс (011) 324–66-91
e-mail: forumsssb@ptt.rs
Београд

САОПШТЕЊЕ

ФОРУМА СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА БЕОГРАДА
ПОВОДОМ ЗАКОНСКОГ ШТРАЈКА

Знамо да неки осуђују штрајк, али ми смо принуђени да предузмемо и последње кораке
ка поштовању закона и прописа. Подсећамо да је Београд једини град у Републици
Србији чијим просветним радницима нису исплаћене јубиларне награде. Такође, ми овим
потезом желимо да заштитимо Град од 1629 тужби просветних радника за неисплаћене
јубиларне награде.
Својим ћутањем, нерадом и затварањем врата пред нашим понудама за разговоре, Град
као да жели да избаци образовање и васпитање на улицу! Форум ССШБ је још у
децембру почео интезивне преговоре са градским властима о исплатама јубиларних
награда, али до данашњег дана наши напори остали су узалудни. Да ли Град сматра да
су просветни радници који брину о образовању наше деце, усмеравајући их на
прави пут, луксуз?
Идеја Форума ССШБ је борба за образовање!
Заменик градоначелника организује комерцијалне чајанке, градски секретар себе
назива „проточним бојлером“... Ко заправо ради свој посао?
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Подсећамо да је ово ШТРАЈК СОЛИДАРНОСТИ! Већ првог дана наша очекивања су
премашена и штрајку је приступио велики број просветних радника, иако понеки
директори и секретари школа својим „незнањем“ саботирају овај солидаран потез наших
колега. Врло брзо ћемо навести и њихова имена и размотрити могућност подизања
кривичне пријаве.
Додатак: И директор и друга одговорна лица установе подлежу одговорности за
незаконито поступање за време штрајка. Прекршајна одговорност за такво поступање
прописана је Законом о штрајку, а кривична одговорност Кривичним закоником, који у
166. члану дефинише кривично дело повреде права на штрајк:
1. Ко силом, претњом или на други противправан начин спречи или омета запослене да,
у складу са законом, организују штрајк, учествују у њему или на други начин остварују
право на штрајк, казниће се новчаном казном или затвором до једне године
2. Казном из става 1. овог члана казниће се послодавац или одговорно лице који отпусти
једног или више запослених са посла због њиховог учешћа у штрајку који је организован
у складу са законом или према њима примени друге мере којима се повређују њихова
права из рада

С Поштовањем,
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Милорад Антић-Председник ФССШБ
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