
На  основу  члана  56.  Статута  Града  Ниша  (''Службени  лист  Града  Ниша'',  број
88/2008), члана  72.  Пословника  о  раду  Градског већа  Града  Ниша  (“Службени  лист
Града  Ниша”  број  1/2013) и  члана  12. Правилника  о  поступку  припреме, израде  и
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 16.04.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује  се  Предлог  одлукe о  минимуму процеса  рада  за  време  штрајка  у
Предшколској установи „Пчелица“.

II Предлог одлуке  о  минимуму процеса  рада  за  време  штрајка  у Предшколској
установи  „Пчелица“  доставља  се  председнику  Скупштине  Града  Ниша  ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

III  За  представника предлагача  по  овом  предлогу  на  седници  Скупштине  Града
Ниша, одређује се Јелица Велаја, по овлашћењу начелник Управе за образовање.

Број: 536-23/2014-03
У Нишу, 16.04.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф . др Зоран Перишић 



На  основу  члана  47  Закона  о  предшколском  васпитању  и  образовању
("Службени  гласник РС" број 18/10), члана 10 Закона о  штрајку ("Службени  лист
СРЈ", бр.  29/96,  „Службени лист СЦГ“,број  1/2003 и  „Службени гласник РС“, број
101/05)  и члана 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/08)

Скупштина Града Ниша, на седници од __________ године, донела је 

ОДЛУКУ
О МИНИМУМУ ПРОЦЕСА РАДА ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "ПЧЕЛИЦА"

I ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овом  одлуком  утврђује  се  минимум  процеса  рада  за  време  штрајка  у
Предшколској  установи  "Пчелица", која  обавља  делатност  од  јавног  интереса  у
смислу Закона о штрајку.

II МИНИМУМ ПРОЦЕСА РАДА

Члан 2.

Минимум  процеса  рада  за  време  штрајка  у  Предшколској  установи
"Пчелица" обухвата:

-предшколско  васпитање  и  образовање  у  целодневном  и  полудневном
трајању које  обухавата  пуну норму сати  непосредног рада са децом  у складу са
законом;

- делатност  којом  се  обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена и
социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом.

Минимум процеса рада не обухвата васпитно образовни рад.

III ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ МИНИМУМА ПРОЦЕСА РАДА

Члан 3. 

На  поступак  ступања  у  штрајк  запослених  и  на  начин  вођења  штрајка
примењиваће се одредбе Закона о штрајку.

Начин  обезбеђивања  минимума  процеса  рада  утврђује  се  општим  актом
Установе у складу са законом.



Члан 4.

Директор  Предшколске  установе  "Пчелица"  дужан  је  да  о  предузетим
мерама на спровођењу минимума процеса рада, непосредно после најаве штрајка
и у току штрајка, информише надлежне органе Града.

Ако се минимум процеса рада не обезбеди, директор Предшколске установе
"Пчелица"  и  органи  Града  дужни  су да  предузму  посебне  мере  у  складу  са
Законом.

IV ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 5.

Ова  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у "Службеном
листу Града Ниша".

Број:_____________
У Нишу, ___________

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник,
   

                                                                                                  Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове Одлуке је садржан у Закону о предшколском
васпитању  и  образовању,  којим  је  у  члану  47  предвиђено  да  запослени  у
предшколској установи остварују право на штрајк у складу са законом, под условом
да се обезбеди минимум процеса рада.

Законом  о  штрајку  је  у члану  10 предвиђено  да  запослени  који обављају
делатност  од  јавног  инетереса  могу  почети  штрајк  ако  се  обезбеди  минимум
процеса  рада који  обезбеђује  сигурност људи  и имовине или је  незаменљив услов
живота и  рада грађана или  рада другог предузећа, односно  правног или физичког
лица  које  обавља  привредну  или  другу  делатност  или  услугу.  При  утврђивању
минимума процеса рада  оснивач је обавезан  да узме у обзир мишљењa, примедбе
и предлоге синдиката. 

У  складу  са  наведеним,   затраженa су мишљења, примедбе  и  предлози
репрезентативних  синдиката  у  Предшколској  установи  „Пчелица“. Према
обавештењу Предшколске  установе „Пчелица“ репрезентативни  синдикати у овој
Установи  су:  Синдикат  „Независност“,  Самостални  синдикат  и  Асоцијатива
слободних и независних синдиката.

Поводом  овог захтева, АСНС  у Предшколској  установи  „Пчелица“ је  дана
4.4.2014. године доставио предлог да  се непосредан  рад  са  децом одвија у пуној
норми  радног времена вртића и да се  обављају све  делатности  на  обезбеђивању
исхране, неге, превентивно-здравствене и  социјалне заштите  деце  предшколског
узраста  у складу са  законом. Такође је предложено  да  минимум процеса  рада не
обухвата васпитно образовни рад  са децом.

Синдикат  „Независност“  Предшколске  установе  „Пчелица“  и  Самостални
синдикат Предшколске установе „Пчелица“ предложили су да се минимум процеса
рада  остварује  кроз  прихват  деце  у  вртићима,  исхрану,  негу и  превентивно-
здравствену заштиту, с тим да се минимум процеса рада остварује у трајању 75%
радног времена у Установи, тако да сви вртићи раде од 6-13.30 сати,  да радници у
кухињи  „Младост“ и запослени  у управи  раде  са  скраћењем радног времена  на
75% сати у свакој смени, а да се за време штрајка не изводи васпитно образовни
рад.

Минимум процеса рада за јавне службе и јавна предузећа утврђује оснивач,
при чему се, између осталог, полази од природе делатности  и околности значајних
за остваривање потреба грађана, предузећа и других субјеката. 

Узимајући  у обзир  предлоге  репрезентативних  синдиката,  утврђено  је  да
прихватањем предлога  Синдиката „Независност“ и  Самосталног синдиката  не  би
био обезбеђен   минимум  процеса  рада  који је  незаменљив услов живота и рада
грађана  или  другог  предузећа,  односно  правног  и  физичког  лица  које  обавља
привредну или другу делатност или услугу.



Делатност  предшколског васпитања  и  образовања  је  делатност  од  јавног
интереса  од  чијег  обављања  делатности  зависи  неометано  функционисање
грађана и других предузећа или физичких лица које обављају привредну или другу
делатност или услугу, а што омогућава минимум процеса рада утврђен у складу са
овом Одлуком и предлогом  АСНС у Предшколској установи „Пчелица“.

Овом Одлуком  прописује  се  минимум  процеса рада који  подразумева  пуну
норму  сати  непосредног  рада  са  децом  уз  обезбеђивање  исхране,  неге,
превентивно-здравствене и социјалне заштите деце предшколског узраста, а да се
за време штрајка не обавља васпитно образовни рад са децом.

У складу са овом Одлуком, обданишта би радила пуно радно време, уз  пуну
норму сати  непосредног рада са  децом, која за особље које ради у групи  износи
75% пуног радног времена, или 30 радних сати недељно.

Штрајк,  у смислу обуставе  рада,  би  се  односио  на   васпитно  образовне
активности  и  остале  активности  као што  су стручно  усавршавање, припрема  за
рад,  вођење   документације,  сарадња  са  породицом  и  средином,  обликовање
простора, припрема и учешће на манифестацијама и слично.

На  основу  изложеног,  предлаже  се  да  Скупштина  Града  Ниша  донесе
Одлуку  о  минимуму  процеса  рада  за  време  штрајка  у  Предшколској  установи
"Пчелица".

                                                                                         По овлашћењу-начелник
     Управе за образовање

                                                                                                     Јелица Велајa
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