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Поштовани, 
 

Прослеђујем вам одлуку Републичког одбора Синдиката правосуђа донету 
на седници одржаној 24.12.2015.године.Одлука се односи на организовање штрајка 
упозорења 11.01.2016. у времену од 12,05 до 13,05 који ће се испољавати 
једносатном обуставом рада и спроводиће се на радним местима у свим судовима и 
установама за извршење кривичних санкција.Штрајк упозорења организује се због 
најављене рационализације и отпуштања запослених који раде на одређено време а 
без предходне детаљне анализе и преиспитивања потреба посла и без 
аргументованих преговора са социјалним партнерима то јест репрезентативним 
синдикатима. 

Приликом једносатне обуставе рада за време штрајка упозорења потребно је 
да чланство упознате са разлозима одржавања штрајка које су горе наведени као и 
са чињеницом да је по важећој систематизацији радних места у Управи за 
извршење кривичних санкција систематизовано укупно 5.913 запослених а да је 
Законом о максималном броју запослених у јавном сектору предвиђено да се тај 
број у Управи за извршење кривичних санкција лимитира на 3.796 запослених на 
неодређено време.У време ступања на снагу важеће систематизације пре 3 године у 
Управи за извршење кривичних санкција је било попуњено 4.223 систематизована 
радна места и за ове три године број извршилаца природним одливом је смањен за 
427 запослених.Дописом Директора управе управницима завода од 
21.12.2015.године који вам прослеђујем у прилогу је предвиђено да се гасе сва 
непопуњена радна места што би значило да се у односу на важећу систематизацију 
тај број редукује за укупно 2.117 запослених.Предходна систематизација је донета 
уз сагласност и активно учешће синдиката у њеном доношењу и овакав начин 
поступања послодавца је најтеже кршење договора постигнутог са представницима 
запослених.На овакав начин гашењем неопходних а искључивом кривицом 
послодавца не попуњених систематизованих радних места додатно ће се повећати 
обим посла и озбиљно нарушити безбедност на раду а и сама лична безбедност 
запослених. 

Указујем вам да је у складу са Статутом Савеза самосталних синдиката 
Србије,обавеза сваке синдикалне организације да поступа у складу са одлукама 
виших органа синдиката. 

Према Закону о штрајку дужни сте да послодавца обавестите о штрајку 
упозорења 24 часа пре штрајка,то јест да доставите одлуку Републичког одбора 
Синдиката правосуђа коју вам шаљем уз допис.Такође неопходно је и да дана 
08.01.2016.године одржите састанак одбора ваше синдикалне организације и 
донесете одлуку о ступању у штрајк упозорења и именујете чланове штрајкчког 
одбора који треба да чине чланови одбора ваше синдикалне организације.Прилог 
одлуке вам шаљем на примеру одлуке одбора синдикалне организације КПЗ 
Сомбор. 
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