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Република Србија, Министарство правде је дана 14.10.2010. године и дана 
15.10.2010. године предузимала недозвољене радње према запосленима у правосуђу 
који су дана 06.10.2010. године, одлуком Републичког синдиката правосуђа, ступили у 
генерални штрајк. 

 
Наиме, Министарство правде је дана 14.10.2010. године на свом сајту 

(www.mpravde.gov.rs) објавило обавештење запосленима у правосуђу у којем се наводи 
да је Министарство правде у сарадњи са Министарством финансија пажљиво 
размотрило све предлоге, у потпуности уважавајући тешко економско и материјално 
стање запослених, свесни да је неопходно учинити све како би се поправио материјални 
статус запослених, наводећи да су покренули низ иницијатива за измене разних закона 
који се тичу положаја државних службеника итд., те наводећи на крају тог обавештења 
да Министарство правде очекује позитиван одговор до 17 часова као и да штрајк буде у 
потпуности окончан са наредним даном, те да уколико до 17 часова не добије 
позитиван одговор синдиката, обавештава све запослене да се Министарство правде 
повлачи из преговора и да на жалост од једног задовољавајућег решења у условима 
тешке економске кризе ће се доћи у ситуацију да до побољшања материјалног статуса 
неће доћи а што ће у пракси значити да због ребаланса буџета неће бити у могућности 
да исплаћује било какве стимулације.  

 
Истог дана, 14.10.2010. године, на сајту Министарства правде, објављено је 

„ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ“ којим Министарство правде напомиње да је са жаљењем 
дужно да обавести све запослене у правосуђу да с обзиром да се Синдикат запослених у 
правосудним органима Србије није изјаснио о предлогу Министарства до 17 часова 
како је било договорено, да правосудним органима који са сутрашњним даном буду 
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били у штрајку, неће бити у могућности да исплаћују стимулацију у износу од по 
6.600,00 динара по запосленом за октобар, новембар и децембар, уз напомену да ће 
оним органима који су прекинули штрајк бити исплаћена наведена стимулација у 
целости.  

 
Наредног дана, 15.10.2010. године, на сајту Министарства правде, објављено је 

обавештење са седнице Синдикалне организације „Окружни суд„ Сомбор одржане дана 
15.10.2010. године са почетком у 08,30 часова, на којој је, након краће дискусије о 
обавештењу Министарства правде од 14.10.2010. године, већином гласова донета 
Одлука којом запослени у Вишем суду у Сомбору, Синдикална организација „Окружни 
суд“ Сомбор прекида штрајк и наставља са редовним процесом рада, уз прихватање 
понуђене стимулације од 6.600,00 динара за октобар, новембар и децембар, као и 
понуђено повећање од 30%. 

 
Истог дана, 15.10.2010. године, у судове и јавна тужилаштва Републике Србије 

стигао је допис државног секретара Министарства правде, Слободана Хомена, са 
назнаком „ХИТНО!“,којим позива председнике судова и јавне тужиоце да најкасније до 
13 часова тог дана, доставе обавештења да ли су запослени у њиховим органима 
отпочели са редовним радом, као и да наведени допис проследе свим својим подручним 
органима. 

 
Даље, дана 23.10.2010. године, у судове и јавна тужилаштва Републике Србије 

стигао је допис државног секретара Гордане Паулић којим Министарство правде 
обавештава да престаје штрајк запослених у правосудним органима... 

 
Наведеним радњама Републике Србије, Министарства правде, учињена је 

повреда уставом зајемченог људског права и слободе, која се састоји у повреди права 
на штрајк, а које право је зајемчено Уставном одредбом члана 61. 

 
Одредбом члана 61 став 1 Устава РС прописано је да запослени имају право на 

штрајк, у складу са законом и колективним уговором, а у ставу 2 истог члана 
прописано је да право на штрајк може бити ограничено само законом сходно природи 
или врсти делатности. 

 
Посебним колективним уговором за државне органе („Сл. гласник РС“, бр. 

95/2008) у члану 35 став 1 предвиђено је да запослени код послодавца (који је сходно 
члану 2 став 2 наведеног посебног колективног уговора Република Србија) под 
условима и на начин утврђен законом, могу организовати штрајк и штрајк упозорења.      

 
Одредбом члана 8 став 1 Закона о штрајку прописано је да штрајк престаје 

споразумом страна у спору или одлуком синдиката, односно већине запослених о 
престанку штрајка. 

 
Одредбом члана 15 став 2 Закона о штрајку прописано је да послодавац не сме 

да спречи запосленог да учествује у штрајку нити да употребљава мере принуде ради 
окончања штрајка, као ни да по основу неучествовања у штрајку предвиди повољнију 
зараду или друге повољније услове рада за запослене који не учествују у штрајку. 

 
На основу изложеног, радњама Републике Србије, Министарства правде, којима 

саопштава запосленима у правосуђу, а након њиховог ступања у генерални штрајк, да 
ће изаћи из преговора, да им, уколико се не изјасне до одређеног сата одређеног дана о 
предлогу Министарства правде неће бити исплаћене стимулације, као и да ће се 
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стимулације исплаћивати запосленима који до одређеног дана изађу из штрајка, 
повређено је уставно право запослених у правосуђу на штрајк, јер наведене радње 
Републике Србије, Министарства правде, представљају недозвољене радње којима се 
покушавају спречити запослени да учествују у штрајку. Наиме, давањем обавештења да 
ће послодавац, Република Србија, Министарство правде, изаћи из преговора, да се 
запосленима, уколико наставе да штрајкују, неће исплаћивати ни оне стимулације које 
већ примају, стимулисање запослених који прекину штрајк да ће добити понуђену 
стимулацију у већем износу од оне која је била исплаћивана пре штрајка (обавештење 
Министарства правде објављеног на сајту дана 14.10.2010. године), те захтевање од 
вршиоца функција председника судова и јавних тужилаца, који чекају исход изборног 
поступка на те функције, да обавештавају послодавца да ли је штрајк обустављен 
(допис државног секретара Министарства правде, Слободана Хомена од 15.10.2010. 
године), представља очигледне претње и притиске, које имају за циљ да се застраше 
запослени и да услед тога прекину штрајк, а на који начин се повређује право 
запослених на штрајк, које право им је зајемчено одредбом члана 61 Устава РС, које се 
може ограничавати само законом а сходно природи или сврси делатности, док наведени 
притисци послодавца, у конкретном случају Републике Србије, Министарства правде, 
представљају незаконите покушаје ограничавања права запослених на штрајк. 

И поред загарантованог права на штрајк, поједини судови су подлегли 
наведеним притисцима Републике Србије, Министарства правде, па је тако, између 
осталих, и Синдикална организација „Окружни суд“ Сомбор, на седници одржаној 
15.10.2010. године, а након краће дискусије о обавештењу Министарства правде од 
14.10.2010. године, донео одлуку да прекида штрајк и наставља са редовним процесом 
рада уз прихватање понуђене стимулације од 6.600,00 динара за октобар, новембар и 
децембар као и понуђено повећање од 30%. 

Због свега наведеног, предлажемо да Уставни суд, после спроведеног поступка, 
усвоји уставну жалбу, забрани даље вршење недозвољених притисака и претњи 
Републике Србије, Министарства правде, и да се наложи Републици Србији, 
Министарству правде да у року од 15 дана од дана достављања одлуке Уставног суда, 
повуче понуду у виду стимулације и повећања зараде од 30% дату запосленима који 
прекину штрајк и то путем средстава јавног информисања као и службеним дописом 
судовима чији су запослени у току трајања генералног штрајка такву понуду 
прихватили.  

 
Прилог: 
 
1. Извод са сајта Министарства правде од 14.10.2010. године 
2. Извод са сајта Министарства правде од 14.10.2010. године 
3. Извод са сајта Министарства правде од 15.10.2010. године 
4. Допис државног секретара Министарства правде од 15.10.2010. године 
5. Допис државног секретара Министарства правде од 23.10.2010. године 

 
 
       Синдикат правосуђа Србије 
            Слађанка Милошевић 


