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ОТВОРЕНО  ПИСМО 
Премијеру, Ивици  Дачићу 

“Законом о штрајку до социјалне неправде“ 
 

 

Поштовани председниче, 
 
Јавна расправа о предлогу нацрта текста „Закона о штрајку“, коју спроводи 

Министарство за рад и социјалну политику, поново отвара питање: чије интересе заступа 
Ваша Влада и има ли социјалне правде за раднике у Србији? 

Став Конфедерације слободних синдиката, али и других синдиката јесте, да је 
Ваша влада због тешке економске ситуације у којој се налази наша држава подлегла 
притисцима власника страног и домаћег капитала и покренула иницијативу за генерално 
смањење права радника у Србији.  

У том смислу видимо и поменути предлог нацрта новог текста „Закона о штрајку“, 
који директно и индиректно слаби преговарачку позицију радника у односу на послодавца 
(приватника или државу), чиме социјални дијалог и колективно преговарање губи сваки 
смисао. 

Посебну тежину, за наше чланице репрезентативне синдикате из јавног сектора и 
великих државних система, има чињеница да Конфедерација слободних синдиката, као 
репрезентативна организација запослених за територију Републике Србије није била 
укључена у социјални дијалог око припреме и израде предлога Закона, који додатно 
погађа управо запослене у овим секторима. Министарство је у предлогу Закона дало 
најширу могућу дефиницију „делатности од општег интереса“, које Конфедерација управо 
покрива и за које се уводи додатна обавеза утврђивања „минимума процеса рада“, чиме 
штрајк губи смисао као крајњи вид притиска на државу као послодавца.   

Сматрамо да се предложеним решењима у тексту Закона, обесмишљава и крши 
Уставом Републике Србије, гарантовано право запослених на штрајк, као и препоруке и 
ставови Међународне организације рада и наглашавамо да посебан „Закон о штрајку“ 
имају још само три државе у Европи. 

Из горе наведених разлога тражимо од Вас да зауставите доношење једног 
оваквог Закона у веома неповољном економском и социјалном тренутку за раднике у 
Србији, који највише трпе последице вођења лоше приватизације и економске политике у 
претходном периоду кроз све већу незапосленост, смањење цене рада и драстичан пад 
животног стандарда радника. 

Конфедерација слободних синдиката је дакле против доношења посебног Закона о 
штрајку. 

     
     


