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SAOPŠTENJE
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠTRAJKU SE RADNICIMA U JAVNOJ UPRAVI, OBRAZOVANJU I ZDRAVSTVU I
SOCIJALNOJ ZAŠTITI NA NEUSTAVAN NAČIN OZBILJNO OGRANIČAVA PRAVO NA ŠTRAJK

Strukovni sindikat doktora medicine Republike Srpske javno izražava svoje nezadovoljstvo i protivljenje
prijedlogu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku o kojem se vodi rasprava u
Narodnoj skupštini Republike Srpske, jer se na neustavan način ograničava pravo na štrajk u djelatnostima u
kojima se Vlada Republike Srpske pojavljuje u funkciji poslodavca.
Naime članom 3. stav 2. Nacrta zakona se u neravnopravan položaj stavljaju radnici u područjima djelatnosti:
javna uprava, obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, jer se nejasnom i nepreciznom normom propisuje da
ovi radnici mogu organizovati štrajk samo za nivo područja djelatnosti, a ne kao i svi ostali radnici, koji štrajk
mogu organizovati i u području, ali i u oblasti i u grani djelatnosti, kako je to predviđeno u članu 1. Nacrta
zakona. Na ovaj način se sindikatima koji su reprezentativni u granama djelatnosti ili oblastima djelatnosti u
okviru navedenih područja djelatnosti, onemogućava zakonito organizovanje štrajka, jer se na osnovu
nepreciznih zakonskih odredbi može tumačiti da štrajk mogu organizovati isključivo sindikati koji su
reprezentativni na nivou navedenih područja djelatnosti, a što predstavlja zakonski nonsens.
Pored navedenog ističemo i da postoje i ključne primjedbe na odredbe Zakona o štrajku koje se odnose na
štrajk u djelatnostima od opšteg interesa ili djelatnostima čiji bi prekid rada mogao da ugrozi život i zdravlje
ljudi ili štetu velikih razmjera (član 12. Zakona), a koje se odnose na obavezni minimum procesa rada i način
njegovog obezbjeđivanja koji se utvrđuje isključivo aktom osnivača, odnosno direktora poslodavca. Činjenica je
da Zakon o štrajku ne dopušta bilo kakav žalbeni postupak, niti se protiv ovog akta poslodavca može tražiti
sudska zaštita, a što se od strane poslodavaca redovno zloupotrebljava u cilju da se onemogući i bitno ograniči
ili obesmisli pravo na štrajk, a zbog čega smatramo da je potrebno urediti ovo pitanje na način kako je to
uređeno u zemljama okruženja, pa i Federaciji BiH.
Napominjemo da nas je iznenadila i činjenica da Vlada Republike Srpske, kao predlagač ovog Zakona ima
namjeru da pokuša da izbjegne da se nacrt ovog zakona uputi na javnu raspravu i to pod izgovorom da se o
sličnom nacrtu zakona vodila javna rasprava još 2017.godine, što je nedopustivo, pošto se radi o vrlo važnom i
osjetljivom pitanju iz oblasti ustavnih prava radnika. U skladu sa navedenim Strukovni sindikat doktora
medicine javno traži od poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske da zatraže da Vlada kao predlagač
izmjeni sporne odredbe ovog nacrta zakona i obavezno ga uputi na javnu raspravu.
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Нацрт
ЗАКОН
O ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ШТРАЈКУ
Члан 1.
У Закону о штрајку („Службени гласник Републике Српске“, број 111/08), у
члану 1. у ставу 1. послије ријечи: „права“ додају се ријечи: „и интереса“.
Став 2. мијења се и гласи:
„Штрајк је организовани прекид рада, који се може организовати у привредном
друштву, установи и код другог правног лица или предузетника (у даљем тексту:
послодавац).“
У ставу 3. ријечи: „грани или дјелатности“ замјењују се ријечима: „подручју,
области или грани“.
Члан 2.
У члану 4. у ставу 1. послије ријечи: „репрезентативног“ ријеч: „већинског“
брише се, као и у цијелом тексту Закона у одговарајућем падежу.
Став 3. мијења се и гласи:
„Одлуку о ступању у штрајк или штрајк упозорења у подручју, области или грани
доноси надлежни орган синдиката којем је утврђена репрезентативност у том подручју,
области или грани.“
У ставу 4. послије ријечи: „синдиката“ додају су ријечи: „на нивоу“.
Члан 3.
У члану 6. став 2. мијења се и гласи:
„Одлука о ступању у штрајк у подручју, области или грани доставља се
репрезентативном удружењу послодаваца у том подручју, области или грани, односно
Влади Републике Српске, уколико се штрајк организује у подручјима:
а) О – Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање,
б) Р – Образовање и
в) Q – Дјелатности здравствене заштите и социјалног рада, у складу са прописом
којим се уређује класификација дјелатности.“
У ставу 3. послије ријечи: „послодаваца“ додају се ријечи: „на нивоу“.
Члан 4.
У члану 7. став 2. мијења се и гласи:
„Ако се спор не ријеши у року од осам дана од почетка штрајка, стране у спору
могу позвати да у рјешавању спора учествује и представник органа Републике,
представници репрезентативне организације синдиката на нивоу Републике, ако
синдикат није организатор штрајка, представници репрезентативног удружења
послодаваца на нивоу Републике, као и стручњаци из појединих области, или могу
изнијети спор пред посебно тијело за мирење, у складу са законом којим се уређује
мирно рјешавање радних спорова.“
У ставу 3. послије ријечи: „арбитражу“ додаје се запета и ријечи: „у складу са
законом којим се уређује мирно рјешавање радних спорова“.

Члан 5.
Члан 8. брише се.
Члан 6.
Члан 14. брише се.
Члан 7.
Члан 20. мијења се и гласи:
„Инспекцијски надзор над примјеном овог закона врши Републичка управа за
инспекцијске послове, у складу са законом којим се уређују инспекцијски послови.“
Члан 8.
У члану 23. у ставу 1. у тачки а) и члану 24. ставу 1. тачки б) ријечи: „и члан 14.
ст. 1. и 2.“ бришу се.
Члан 9.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске”.
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