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ПРАВНЕПОСЛЕДИЦЕШТРАЈКА

Сажетак
Ауто ри у ра ду, ко ри сте ћи пре све га упо ред но-прав ни ме тод, 

ана ли зи ра ју прав не по сле ди це штрај ку у рад но прав ном, гра ђа-
ско прав ном, кри вич но прав ном, пре кр шај но прав ном и управ но-
прав ном до ме ну, ка ко на на штрај ка че, та ко и на за по сле не ко је се 
ни су при дру жи ли штрај ку. Под лу пом ауто ра, на шао се не са мо 
уобичaјeно не за ко ни ти штрајк, већ и онај ор га ни зо ван у за ко ни-
том об ли ку. Та ко ђе, ауто ри ис ти чу у ра ду сву ком плек сност овог 
рад но прав ног ин сти ту та кроз чи ње ни цу не по сто ја ња је дин стве не, 
оп ште при хва ће не де фи ни ци је штрај ка, али и по но во ак ту е ли зу ју 
пи та ње бу дућ но сти штрај ка и ње го ве прав не при ро де у са да шњем 
тре нут ку, упо зна ју ћи нас са два до ми нант на ми шље ња о штрај-
ку као ре лик ту про шло сти и о штрај ку као и да ље не за мен љи вом 
сред ству рад не бор бе.
Кључ не ре чи: штрајк, син ди кат, за по сле ни, по сло да вац, по сле ди це 

штрај ка
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1.УВОДНАРАЗМАТРАЊА

Штрајк пред ста вља је дан од нај ком плек сни јих рад но прав-
них фе но ме на, те због то га и је дан од нај те жих за раз у ме ва ње и 
ра ци о нал но ту ма че ње. Рет ко ка да се, као код пи та ња штрај ка, ра-
ци о нал ни ар гу мен ти у тој ме ри ме ша ју са дру ги ма, иде о ло шке или 
пси хо ло шке при ро де.1) По се бан про блем у од ре ђи ва њу уни вер зал-
не са др жи не и де фи ни ци је штрај ка ле жи у чи ње ни ци да штрајк 
има сво ју вре мен ску и те ри то ри јал ну ди мен зи ју. С то га, у прав ној 
те о ри ји и прак си не по сто ји је дин стве ни по јам штрај ка, те ни је ла-
ко да ти ње го ву пре ци зну де фи ни ци ју. Раз лог за то ле жи у чи ње-
ни ци да ни са ма прав на нaукa ни је де ци ди ра но да ла од го вор на 
пи та ње шта је то штрајк, као што ни по јам штрај ка ни је ра све тљен 
са свих од го ва ра ју ћих гле ди шта.2) За то ка да го во ри мо о штрај ку, 
го во ри мо о раз ли чи тим де фи ни ци ја ма пој ма штрај ка као ре зул тат 
раз ли чи тих иде о ло шких, по ли тич ких и на уч них опре де ље ња ауто-
ра, као и раз ли чи тих дру штве них окол но сти ма у ко ји ма су на ста ја-
ле по је ди не де фи ни ци је, те сто га оне за ви се од аспек та са ко га се 
про у ча ва штрај кач ка бор ба, али та ко ђе оне го во ре и о те о риј ском, 
по ли тич ком или мо рал ном по гле ду ауто ра на штрајк, о ис ку стви ма 
штрај кач ке бор бе и ре ал ној по зи ци ји ак те ра ин ду стриј ских од но са 
у по је ди ним зе мља ма.3)

Раз ли чи то де фи ни са ње штрај ка је по сле ди ца и раз ли чи тих 
кон це па та пра ва на штрајк, раз ли чи тог гле да ња на циљ и сам пред-
мет штрај ка,4) као и раз ли ка у адре си ра њу „ме те“ штрај ка, од но сно 
са мог по сло дав ца, (уже зна че ње штрај ка) или јав не вла сти (ло кал не 
са мо у пра ве, скуп шти не, вла де... – штрајк у ши рем зна че њу). Та ко 
нпр. Бал тић и Де спо то вић под штрај ком под ра зу ме ва ју при вре ме-
ни ко лек тив ни пре кид ра да за по сле них у ци љу вр ше ња при ти са ка 
на по сло дав ца да при хва ти зах те ве за по сле них-син ди ка та о пи та-

1) Jean - Mic hel Ser va is, ILOLawand theRight to Strike, Тhe Ca na dian La bo ur and Em-
ployment Law Jo ur nal, vol. 15 no. 2, 2010, стр. 147.

2) Ми ло рад Ћу пур ди ја, Ви лим Хер ман, Основерадногправа, Прав ни фа кул тет Оси јек, 
2011, стр. 149.

3) Дар ко Ма рин ко вић, Светрада–стариизазовиуновомдобу, Ви со ка стру ков на шко ла 
за пред у зет ни штво, Бе о град 2012, стр. 111.

4) Штрајк мо же би ти схва ћен у ужем сми слу као ин те ре сни ко лек тив ни рад ни спор или 
у ши рем као ин те ре сни и прав ни ко лек тив ни рад ни спор. О ин те ре сним и прав ним 
ко лек тив ним рад ним спо ро ви ма вид. ви ше: Бо ри во је Шун де рић, „О рад ном спо ру“, 
АналиПравногфакултетауБеограду, вол. 39 бр. 1-3/91, Бе о град 1991, стр. 352-360, 
као и Ми ро слав Миљ ко вић, „Ин те ре сни и прав ни ко лек тив ни рад ни спо ро ви“, Правои
привреда вол. 43 бр. 8-12/06, Бе о град 2006, стр. 9-21.
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њи ма ко ја су пред мет спо ра,5) Го то вац штрајк ви ди као пре ста нак, 
об у ста ву ра да, ус кра ћи ва ње ра да по сло дав ци ма и та ко за у ста вља-
ње про из вод них про це са,6) Бен-Изра ел (Ben-Israel) штрајк ви ди 
као сре ди ште прав ног ре гу ли са ња ин ду стриј ских су ко ба и основ 
за рас по де лу мо ћи ра да и ка пи та ла,7) Хигс (Hicks) у штрај ку ви ди, 
пре све га, ре зул тат не у спе шних пре го во ра,8) Ти ли (Tilly) и Шор тер 
(Shorter) штрајк по сма тра као ин стру мент рад нич ке кла се за по ли-
тич ку ак ци ју ка ко би им пре си о ни ра ли по ли тич ке вла сти у зе мљи.9)

Да нас, да по чет ку XXI ве ка, јед на гру па ауто ра у штрај ку 
ви ди је ди но ре ликт про шло сти – ин сти тут ко ји је имао сво ју исто-
риј ску уло гу у раз во ју рад ног пра ва и из град њи со ци јал ног ста ту са 
рад нич ке кла се, али чи је је вре ме про шло те пред ста вља не е фи-
ка сно сред ство рад не бор бе у ста њу све оп ште гло ба ли за ци је, али 
и не по треб но на до стиг ну том ни воу рад но прав ног по ло жа ја за по-
сле них и ства ра ња ткз. др жа ва бла го ста ња. Ар гу мент ви ше сво-
јој те зи, они ви де у гло бал ном сла бље њу син ди ка та (што по њи ма 
пред ста вља до каз не по сто ја ња по тре ба за њи хо вим ко лек тив ним 
де ло ва њем) и ме ђу по ве за но сти рад нич ких удру же ња и по ли тич-
ких ор га ни за ци ја. У та квом ам би јен ту, оп ста нак штрај ка зна чи ви-
ше ства ра ња јед ног но вог сред ства по ли тич ке бор бе, не го ин стру-
ме на та за шти те рад нич ких пра ва. Дру га гру па ауто ра пак за сту па 
став да је штрајк ви ше не го икад нео п хо дан за за шти ту до стиг ну-
тог ни воа рад нич ких пра ва, ко ји је до дат но угро жен упра во про це-
сом гло ба ли за ци је и ма ње или ви ше скри ве ним те жња ма по сло да-
ва ца и вла да ка де ре гу ла ци ји ових пи та ња.

2.ПРАВНЕПОСЛЕДИЦЕШТРАЈКА

Све о бу хват ност де ло ва ња штрај ка нај бо ље се ма ни фе сту је 
ши ро ким ле пе зом по сле ди ца ко је са со бом но си и за со бом оста-
вља на за по сле не ко ји уче ству ју и за по сле не ко ји не уче ству ју у 
ак ци ји, на по сло дав ца, на тре ћа ли ца, пред у зе ће, гра ну, ши ру дру-
штве ну за јед ни цу... Иако је на по ми ња ње штрај ка и ње го вих по-
сле ди ца, пр ва асо ци ја ци ја не за ко ни ти штрајк, иму ни тет од по сле-
5) Алек сан дар Бал тић, Ми лан Де спо то вић, Основи радног права Југославије, Бе о град 

1978, стр. 323.

6) Вик тор Го то вац у пред го во ру: Ду шан ка Ма рин ко вић Дра ча, Штрај–приручникзасин-
дикатеипослодавце, ТИМ прес, За греб 2005., стр. 12-13.

7) Ruth Ben-Israel, InternationalLabourStandards:TheCaseofFreedomtoStrike, Klu wer, 
1988, стр. 1.

8) John Hicks, TheTheoryofWages, Lon don: Mac mil lan Press, 1932, стр. 17.

9) Char les Tilly, Edvard Shor ter, Strikes inFrance1830-1968, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
1974, стр. 343.
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ди це штрај ка не по се ду је ни за ко ни та ак ци ја. По сле ди це штрај ка 
дра стич ни је су у ње го вом не за ко ни том об ли ку, ма да штрајк има 
ве ли ки ути цај и ка да је за ко нит, на ро чи то у рад но прав ној обла сти.

Ле гал ни штрај ко ви су они ко ји су сво јом на ја вом, при пре-
ма ма, ор га ни за ци јом, као и ци ље ви ма ко ји ма те же у скла ду са ва-
же ћим про пи си ма. На су прот то ме, штрај ко ви ко ји су у су ко бу са 
зва нич но утвр ђе ним нор ма ма сма тра ју се не ле гал ним, од но сно не-
за ко ни тим. Штрајк се сма тра за ко ни тим ако је ње го во ор га ни зо ва-
ње, на ја вљи ва ње, от по чи ња ње, тра ја ње и окон ча ње из вр ше но на 
на чин и по по ступ ку утвр ђе ним за ко ном, ко лек тив ним уго во ром 
или дру гим ак том. У нај ве ћем бро ју прав них си сте ма, да би штрајк 
био за ко нит, нео п ход но је да га ор га ни зу је или да ње го ву ор га ни-
за ци ју пре у зме син ди кат или ве ћи на за по сле них, да су штрај кач ки 
зах те ви ве за ни за пред мет ко лек тив ног рад ног спо ра (за ви сно од 
на ци о нал не ре гу ла ти ве), да је штрајк усме рен про тив од ре ђе ног 
по сло дав ца или удру же ња по сло да ва ца и да су прет ход но ис цр-
пље не све рас по ло жи ве мо гућ но сти за мир но ре ша ва ње на ста лих 
спор них пи та ња.10)

На рав но, осим ових оп штих усло ва на за ко ни тост штрајк 
ути че и не по сто ја ње за бра не штрај ка у кон крет ном слу ча ју (rati-
onemateriae или rationepersonae), ис по што ва ње про це ду ра у ве зи 
на ја ве штрај ка (ако је то нео п хо дан за кон ски услов), обез бе ђе ње 
ми ни му ма про це са ра да (ако је пред ви ђе но за ко ном или ко лек тив-
ним уго во ром)... За за ко ни тост штрај ка, нео п ход но је ку му ла тив но 
ис пу ње ње свих пред ви ђе них усло ва, те је до вољ но не ис пу ње ње 
са мо јед ног од пред ви ђе них усло ва да би се штрајк оква ли фи ко вао 
као не за ко нит.

До пу ште ност, од но сно за ко ни тост штрај ка је ствар на ци о-
нал не ре гу ла ти ве и пра ви ла за за ко ни ти штрај ка се раз ли ку ју од 
др жа ве до др жа ве. У Не мач кој, Са ве зни рад ни суд је по ста вио пра-
ви ла под ко јим се штрајк сма тра „уоп ште но при хва тљи вим“: ин ду-
стриј ско де ло ва ње мо же би ти спро ве де но из ме ђу стра на ко је има ју 
ка па ци тет да за кљу чу ју ко лек тив ни уго вор, нпр син ди ка ти; свр ха 
ин ду стриј ског де ло ва ња мо ра би ти усме ре на у прав цу га ран то ва-
них или уна пре ђе них усло ва ра да кроз пре го ва ра ње о ко лек тив-
ном уго во ру; ин ду стриј ско де ло ва ње не сме пре кр ши ти основ на 
пра ви ла за ко на о ра ду; ин ду стриј ско де ло ва ње мо ра за до во љи ти 
прин цип ultimaratio и ин ду стриј ско де ло ва ње мо ра би ти у скла ду 
са пра ви ли ма фер-пле ја.11)

10) Жив ко Ку лић, Радноправо, Ме га тренд уни вер зи тет, Бе о град 2006, стр. 444-445.

11) Wi eb ke War neck, StrikerulesintheEU27andbeyond-Acomparativeoverview, Euro pean 
Tra de Union In sti tu te for Re se arch, Edu ca tion and He alth and Sa fety (ETUI-REHS), Brus-
sels 2007, стр. 32-33.
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Не за ко нит штрајк је, по пра ви лу, прав но не за шти ћен, али у 
упо ред ном пра ву тер ми ни не за ко нит и не за шти ћен не пред ста вља-
ју увек си но ним. Та ко, у пра ву Ве ли ке Бри та ни је, за ко нит (до пу-
штен) штрајк је у по чет ку за шти ћен, док по сле из ве сног вре ме на 
по ста је прав но не за шти ће на ка те го ри ја. Не мач ки за кон не пра-
ви раз ли ку из ме ђу не за шти ће ног и не за ко ни тог штрај ка. Ка да је 
штрајк у окви ру по ста вље них пра ви ла, то је ле гал на, од но сно за ко-
ни та ак ци ја, а ако не ис пу ња ва све ове зах те ве штрајк је не за ко нит 
- Tertiumnondatur.

2.1.Радноправнепоследицештрајка

Штрајк сво је нај ду бље по сле ди це оста вља на рад но прав ни 
ста тус штрај ка ча (у ма њој ме ри и не штрај ка ча), јер се на нај ди-
рект ни ји на чин од ра жа ва на пра ва и ин те ре се из рад ног од но са за-
по сле них. Штрајк, нај пре, ути че на сам уго вор за по сле ног, ка ко у 
за ко ни тој, та ко и у не за ко ни тој ак ци ји. Та ко ђе ути че и на ме ђу соб-
не оба ве зе за по сле ног и по сло дав ца у ве зи пла та, оба ве зе ра да, го-
ди шњег од мо ра, мо гућ ност при вре ме не или трај не за ме не штрај-
ка ча...

У ве ћи ни зе ма ља, чи ње ни ца пре стан ка ра да да би се уче-
ство ва ло у ко лек тив ној ак ци ји ви ше не зна чи кр ше ње уго во ра о 
ра ду, шта зна чи да за по сле ни има ју за шти ту од до би ја ња от ка за. 
Ов де тре ба пре ци зи ра ти да рад ник ни је за шти ћен од от ка за за вре-
ме штрај ка, већ због уче шћа и ор га ни зо ва ња (за ко ни тог) штрај ка. 
И у то ку штрај ка, за по сле ни мо же до би ти от каз, али под оп штим 
усло ви ма уз оба ве зу по сло дав ца да до ка же да от каз ни је имао ве зе 
са уче шћем у штрај ку. Ме ђу тим, чак и у за ко ни том штрај ку ин ди-
ви ду ал ни уго вор о ра ду тр пи од ре ђе не про ме не. Уства ри, уго вор и 
две глав не оба ве зе из ње га, да ра диш и да бу деш пла ћен су су спен-
до ва ни. До ми нант ну док три ну за у зи ма став да уче шће у (за ко ни-
том) штрај ку пред ста вља су спен зи ју нај ва жни јих пра ва из рад ног 
од но са.12) Нај јед но став ни је ре че но, за по сле ни је осло бо ђен сво је 
оба ве зе да ра ди, а по сло да вац сво је оба ве зе да пла ти за по сле ног. 
Ме ђу тим, ни ов де не по сто ји је дин стве ни став у упо ред ном пра-
ву. Дан ска је јед на од рет ких зе ма ља у ко ји ма уче шће у ле гал ном 
штрај ку окон ча ва рад ни од нос. Да би за шти ти ли рад ни ке од овог 
слу ча ја, спо ра зу ми из ме ђу син ди ка та и по сло да ва ца ко ји се пот пи-
су ју да би окон ча ли штрајк, углав ном са др же кла у зу лу ко ја на во ди 
12) Су спен зи ја уго во ра о ра ду ни је пот пу на. Од ре ђе не оба ве зе за по сле ног оста ју ак тив не 

и то ком штрај ка, као оба ве за ло јал но сти, не су про ста вље ност ин те ре са. Ви ди: Бран-
ко Лу бар да., Радниправо–расправаодостојанственомрадуисоцијалномдијалогу, 
Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 2012, стр. 1028.



СПМ број 1/2017, година XXIV, свеска 55.

202

стр. 197-212.

да ће штрај ка чи на ста ви ти са ра дом.13) У за ко но дав ству Грч ке (За-
кон 1264 из 1982) пред ви ђа мо гућ ност от ка за уго во ра о ра ду, од но-
сно по сло да вац има мо гућ ност рас ки да уго во ра или се уго вор рас-
ки да по ауто ма ти зму, за ви сно од сте пе на не до пу ште но сти штрај ка. 
Уго вор уче сни ка у штрај ку ко ји ни је био по зван од стра не ле гал но 
осно ва ног синдикатa се ауто мат ски рас ки да, без тро шко ва за по-
сло дав ца. Aко суд про гла си да је штрајк „пре ко мер но по ку ша ва ње 
да се оства ре син ди кал на пра ва“ и због то га је не за ко нит, рад ни ци 
ко ји ипак на ста ве штрајк мо гу да бу ду от пу ште ни.14)

Бри тан ски suigeneris кон цепт штрај ка има спе ци фич не по-
сле ди ца и на уго вор о ра ду штрај ка ча. По што у овом кон цеп ту сва-
ки об лик ин ду стриј ске ак ци је пред ста вља кр ше ње уго во ра, бри-
тан ска док три на не по зна је су спен зи ју уго во ра, већ сва ко уче шће 
у штрај ку (и дру гим ви до ви ма ин ду стриј ске ак ци је) пред ста вља 
по вре ду до вољ но озбиљ ну да иза зо ве рас кид уго во ра о ра ду. До 
1999. го ди не за по сле ни је мо гао са мо да под не се зах тев за за шти-
ту од „не пра вед ног от пу шта ња“ у слу ча ју се лек тив не при ме не мо-
гућ но сти рас ки да уго во ра о ра ду од стра не по сло дав ца, од но сно 
ако је он от пу штен, а не ки дру ги уче сник штрај ка ни је или је не ко 
од от пу ште них по но во вра ћен на по сао у ро ку од 3 ме се ца. По-
сло да вац је мо гао или да от пу сти све уче сни ке у штрај ку или да 
не от пу сти ни ко га. Ко ми тет не за ви сних екс пе ра та (са да Ко ми тет 
за со ци јал на пра ва) је за кљу чио да до та да шњи бри тан ски за кон 
(EmploymentRelationsAct 1992) ни је у скла ду са чла ном 6. Европ-
ске со ци јал не по ве ље.15) Као по сле ди ца то га је на стао Employment
RelationsAct 1999 ко ји пред ви ђа да ће от пу шта ње за по сле них ко ји 
уче ству ју у за шти ће ној ак ци ји би ти ауто мат ски не пра вед но ако је 
раз лог за от пу шта ње то што је за по сле ни уче ство вао у за шти ће ној 
ак ци ји и: ако је за по сле ни от пу штен то ком за шти ће ног пе ри о да16) 
од по чет ка до пу ште не ак ци је или по сле пе ри о да за шти те, ако је 
за по сле ни пре стао да уче ству је у штрај ку то ком пе ри о да за шти те 
или ка да је рад ник от пу штен по сле ис те ка за шти ће ног пе ри о да, 
рад ник ни је пре стао са штрај ком у том пе ри о ду, али по сло да вац 
ни је пред у зео про це ду ру ко ја би би ла оправ да на и ра зум на у ци љу 
ре ша ва ња спо ра.

13) Wi eb ke War neck, StrikerulesintheEU27andbeyond-Acomparativeoverview, нав.де ло, 
стр. 25.

14) Исто, стр. 35.

15) Co un cil of Euro pe, Com mit tee of Ex perts, Con clu si ons XI-1 ,1989, стр. 90.

16) Заштићени период је најпре износио 8 недеља, али је Законом о радним односима из 
2004. године (EmploymentRelationsAct2004) продужен на 12 недеља.
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Ове из ме не за ко но дав ства су си гур но до при не ле бо љој за-
шти ти за по сле них за уче шће у до зво ље ној ин ду стриј ској ак ци ји, 
али не у пот пу но сти. Нај пре, штрај кач је за шти ћен са мо у пе ри о ду 
од 12 не де ља. Да ље, по сло да вац не ма оба ве зу да не пра вед но от пу-
ште ног вра ти на по сао, већ мо же да му ис пла ти ком пен за ци ју. И 
на кра ју, за по сле ни има са мо за шти ту од не пра вед ног от пу шта ња, 
али не и од про фе си о нал не де ро га ци је на по слу због уче шћа у до-
зво ље ној ак ци ји.17)

МОР, од но сно Ко ми тет екс пе ра та, сто ји на ста но ви шту да је 
за др жа ва ње рад ног од но са нор мал на прав на по сле ди ца при зна ва-
ња пра ва на штрајк и да от пу шта ња или дис кри ми на ци ја не сме да 
усле ди из оства ри ва ња овог пра ва. Ово по кре ће на ро чи то озбиљ но 
пи та ње у слу ча ју от пу шта ња ка да рад ни ци мо гу да до би ју са мо 
од ште ту а не и по нов но на и ме но ва ње. Са ста но ви шта Ко ми те та, 
за кон мо ра да пред ви ди ствар ну за шти ту у овом по гле ду, ина че је 
пра во на штрајк ли ше но са др жа ја.18)

Фран цу ска суд ска прак са сма тра да се у слу ча ју уче шћа у 
не за ко ни том штрај ку рад ник мо же от пу сти ти ис кљу чи во због те-
же по вре де пра ви ла штрај ка.19) У на шем за ко но дав ству чла ном 14. 
За ко на о штрај ку пред ви ђе но је да ор га ни за то ри штрај ка, од но сно 
уче сни ци у штрај ку ко ји ни је ор га ни зо ван у скла ду са за ко ном не-
ће ужи ва ти за шти ту од по кре та ња по ступ ка за утвр ђи ва ње ди сци-
плин ске и ма те ри јал не од го вор но сти и пре стан ка рад ног од но са. 
Та ко ђе, чл. 18. истог За ко на пред ви ђа да члан штрај кач ког од бо-
ра или уче сник у штрај ку ко ји... спре ча ва по сло дав ца да ко ри сти 
сред ства и рас по ла же сред стви ма ко ји ма по сло да вац оба вља де-
лат ност чи ни по вре ду рад не ду жно сти за ко ју се мо же из ре ћи ме-
ра пре стан ка рад ног од но са. По ста вља се пи та ње од го вор но сти, 
од но сно мо гућ но сти до би ја ња от ка за уче сни ка у штрај ку ко ји ни је 
знао ни ти је мо гао зна ти да је штрајк не за ко нит (нпр. ор га ни за тор 
штрај ка ни је ис по што вао про це ду ре око на ја ве штрај ка или оба-
ве зног по ку ша ја ми ре ња), као и пи та ње ор га ни за то ра штрај ка ако 
је штрајк ор га ни зо ван по шту ју ћи све про пи се, али штрајк у свом 
спро во ђе њу до би је не за ко нит ток. На ша (ве ћин ска) суд ска прак са 
сто ји на ста но ви шту да се у сва ком кон крет ном слу ча ју мо ра утвр-

17) Arabella Stewart, Mark Bell, TheRight to Strike:AComparativePerspective-A study of
nationallawinsixEUstates, The Institute of Employment Rights, Liverpool 2009, стр. 103-
104.

18) Bernard Gernigon, Alberto Odero, Horacio Guido, ILOprinciplesconcerning theright to
strike, Geneva, ILO, 1998., стр. 38.

19) Бранко Лубарада, Решавање колективних радних спорова-методи и институције, 
Југословенско удружење за радно и социјално осигурање, Београд 1999, стр. 198.
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ди ти лич на од го вор ност узи ма ју ћи у об зир све окол но сти слу ча ја. 
Због то га је у ви ше од лу ка под ву че но на че ло ин ди ви ду а ли за ци је 
од го вор но сти ста вом да је „нужноразјаснитидалисутужиоциу
токуштрајкасвакипојединачносвојимрадњамаспречавалиту-
женог да располаже својим средствиматакошто су онемогу-
ћили улазакипролазак камиона кроз капију предузећа“ (Ре ше ње 
Апе ла ци о ног су да у Бе о гра ду - Гж1 4567/10 од 28.01.2011. )... За то 
ор га ни за то ри не ће од го ва ра ти у слу ча ју ка да штрајк, у свом тра ја-
њу, до би је не за ко нит ток под усло вом да су пред у зе ли све ра зум не 
ме ре да до то га не до ђе. Та ко ђе, уче сник у штрај ку ко ји се по на-
шао по пра ви ли ма не мо же сно си ти од го вор ност, ни ти би ти из ло-
жен санк ци ји пре стан ка рад ног од но са, због то га што је не ки дру ги 
уче сник у штрај ку по сту пао не за ко ни то.20) За по сле ни мо же до би ти 
от каз, не због са мог уче шћа у не за ко ни том штрај ку, већ и због из о-
стан ка са по сла, ако се раз лог ње го вог од су ства не мо же под ве сти 
под за ко ни ти штрајк.21)

Што се ти че мо гућ но сти за ме не штрај ка ча ра ди на став ка 
про из вод ног про це са, ме ђу на род ни стан дар ди ра да пред ви ђа ју да 
се у оп штем ре жи му штрај ка, за по шља ва ње за ме не за штрај ка че 
сма тра по вре дом сло бо де удру жи ва ња и ор га ни зо ва ња.22) Упо ред на 
прак са је раз ли чи та. У Фран цу ској, за по шља ва ње штрај кбре хе ра је 
пред мет кри вич них санк ци ја. Осим то га, за кон за бра њу је унајм љи-
ва ње рад ни ка, пу тем крат ко роч них и при вре ме них уго во ра, ко ји ће 
за ме ни ти штрај ка че. Ипак, мо гу ће је пре ме сти ти дру ге за по сле не 
на ме сто штрај ка ча, са зах те вом да ра де пре ко вре ме но или пу тем 
по ду го во ра.23) У на шем за ко но дав ству, у то ку за ко ни тог штрај ка, 
по сло да вац не мо же за по шља ва ти но ва ли ца ко ја би за ме ни ла уче-
сни ке у штрај ку, осим ако су угро же ни без бед ност ли ца и имо ви не, 
одр жа ва ње ми ни му ма про це са ко ји обез бе ђу је си гур ност имо ви не 

20) Предраг Трифуновић, „Штрајк и престанак радног односа“, Билтен – Врховни
касационисуд бр. 3/11, Београд 2011, стр. 174.

21) Врховни суд Србије, Рев. 7802/95. од 21.09.1995.: „Упркос наредби пословног
органа да радници у току радног времена не напуштају посао и не угрожавају
уредно функционисање процеса рада, тужилац је учествовао у општем бојкоту
радаприпданикаалбанскенационалнемањине.Опште јепознатода јеовајбојкот
биополитичкибунт због укупних прилика у земљи, зато се он неможесматрати
штрајкомкакототужилацнеоснованотврди.Стоганедолазакнапосаопредставља
неизвршавање радних и других обавеза којима се омета процес рада и рад других
радника, што представља тежу повреду радне обавезе за коју се изриче мера
престанкарадногодноса“.

22) FreedomofAssociation:DigestofdecisionsandprinciplesoftheFreedomofAssociation
CommitteeoftheGoverningBodyoftheILO, Geneva 2006, стр. 117.

23) Wiebke Warneck, StrikerulesintheEU27andbeyond-Acomparativeoverview, нав.дело, 
стр. 31.
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и ли ца, као и из вр ша ва ње ме ђу на род них оба ве за (чл. 15 За ко на о 
штрај ку).

Јед но од спор них пи та ње је и пла та не штрај ка ча, од но сно да 
ли по сло да вац сме, ко ме и ко ли ко да пла ћа за вре ме штрај ка. Пи-
та ње је, у ко јој ме ри су та кве пла те ле гал не и ни су за бра ње не као 
дис кри ми на тор ски чин пре ма рад ни ци ма у штрај ку. Прак са не мач-
ких су до ва сто ји на ста но ви шту да су до дат не за ра де до зво ље не 
ка да пред ста вља ју на док на ду за рад за по сле них у те жим усло ви ма 
ра да то ком штрај ка. За по сле ни за ра ђу је ви ше нов ца не го ина че, 
јер ра ди ви ше не го обич но, те се то не сма тра дис кри ми на ци јом. 
Шта ви ше, пре ма су до ви ма, до дат не за ра де су до зво ље не и као под-
сти цај да од вра ти рад ни ке од штрај ка. Ме ђу тим, ни је до зво ље но да 
се то ура ди на кон за вр шет ка штрај ка за оне ко ји су ра ди ли то ком 
штрај ка. Свр ха та квог пла ћа ња је да ка зни штрај ка че, јер су уче-
ство ва ли у штрај ку. Чак и ако су до дат на пла ћа ња ми ни мал на, она 
су за бра ње на као акт дис кри ми на ци је.24)

2.2.Грађанскоправнепоследицештрајка

Пи та ње гра ђан ско прав них по сле ди ца штрај ка је пре све га 
пи та ње од го вор но сти од ште те на ста ле ње го вим ор га ни зо ва њем. 
По пра ви лу, штрајк до во ди до на стан ка од ре ђе не ште те, на стра ни 
по сло дав ца као при мар не ме те штрај ка, али и на стра ни за по сле-
них не штрај ка ча и по је ди них тре ћих ли ца, имо вин ске, али и не и-
мо вин ске при ро де. По сто ја ња од го вор но сти ор га ни за то ра штрај ка 
нај ве ћим де лом за ви си од за ко ни то сти штрај ка.

У слу ча ју за ко ни тог штрај ка, по сло да вац не ма пра ва на на-
кна ду ште те на ста ле ор га ни зо ва њем штрај ка, од но сно ор га ни за-
то ри (и уче сни ци) за ко ни тог штрај ка не ма ју оба ве зу на док на де 
на ста ле ште те по сло дав цу. Основ за ово пра ви ло ле жи у са мом 
те ме љу ин сти ту та штрај ка. За по сле ни шти те сво је еко ном ске и со-
ци јал не ин те ре се на но ше њем ште те по сло дав цу. Из истог раз ло га, 
ор га ни за то ри и уче сни ци штрај ка не од го ва ра ју ни за при чи ње ну 
ште ту не штрај ка чи ма, као и по слов ним парт не ри ма по сло дав ца. 
Ме ђу тим, од го вор ност по сто ји за при чи ње ну ште ту тре ћим ли ци-
ма, али по прин ци пу објек тив не од го вор но сти та оба ве за ле жи на  
по сло дав цу, без мо гућ но сти на док на де ре гре си ра њем од ор га ни за-
то ра и уче сни ка за ко ни тог штрај ка.

Си ту а ци ја је су прот на у слу ча ју не за ко ни тог штрај ка. У том 
слу ча ју, ор га ни за то ри (из у зет но и уче сни ци) штрај ка има ју од го-

24) David Westfall, Gregor Thüsing, „Strikes and Lockouts in Germany and UnderFederal Leg-
islation in the United States: A Comparative Analysis“, BostonCollege Internationaland
ComparativeLawReview, Volume 22 Issue 1 Article 3, 1999, стр. 67.
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вор ност за пре тр пље ну ште ту, ка ко по сло да ва ца, та ко и за по сле них 
не штрај ка ча и тре ћих ли ца. По сло да вац има пра ва на имо вин ску 
и не и мо вин ску ште ту, ме ђу тим, због не до вољ не еко ном ске сна ге 
син ди ка та углав ном по сло да вац ни је у мо гућ но сти да на док на ди 
ште ту у пу ном из но су. Нај че шће је ипак реч о имо вин ској ште ти 
на ста лој као ди рект на по сле ди ца об у ста ве ра да, оку па ци је пред у-
зе ћа или ште те при чи ње не на сред стви ма за рад. Нај че шће у упо-
ред ном пра ву, је ди ни на чин на ми ре ња по сло дав ца је из по сто је ћих 
сред ста ва син ди ка та. У нај ве ћем бро ју прав них си сте ма се пру жа 
из ве сна за шти та син ди ка ти ма огра ни ча ва њем мак си мал ног из но са 
на кна де ште те. Ово огра ни че ње се од но си на имо ви ну син ди ка та 
та ко да пред мет на пла те не мо же би ти ње го ва це ло куп на имо ви на, 
на не по крет ну имо ви ну син ди ка та нео п ход ну за ње го во нор мал но 
функ ци о ни са ње, али и огра ни ча ва њем ви си не из но са за на док на ду 
ште те на те рет син ди ка та. У пра ву Ве ли ке Бри та ни је, мак си мал-
на ви си на  на кна де ште те за ви си од број но сти син ди ка та, те она 
мо же би ти до 10000 фун ти за син ди ка те ко је има ју до 500 чла но-
ва, од но сно до 250000 фун ти за син ди ка те са пре ко 100000 чла-
но ва.25) Ме ђу тим, у не ким си сте ми ма су и мо гућ но сти по сло дав ца 
за на ми ре њем сво је ште те ве ће. У Ли тва ни ји, у слу ча ју не за ко ни-
тог штрај ка, гу бит ке по сло да ва ца мо ра ју ком пен зо ва ти син ди ка-
ти из соп стве них сред ста ва или из њи хо ве имо ви не. Ако сред ства 
син ди ка та ни су до вољ на да на док на де гу бит ке, по сло да вац мо же 
соп стве ном од лу ком да за ту свр ху ко ри сти сред ства прет ход но из-
дво је на ко лек тив ним уго во ром за бо ну се на пла те и дру ге до дат ке 
и ком пен за тор на пла ћа ња ко ја ни су пред ви ђе на за ко ном.26) За по-
сле ни не штрај ка чи имо вин ску ште ту тр пе ка да због штрај ка (нпр 
због ор га ни зо ва ња штрај кач ких стра жа или штрај ка са оку па ци јом 
пред у зе ћа) ни су у мо гућ но сти да ра де, па са мим тим и да оства ре 
за ра ду. У том слу ча ју, има ју мо гућ ност да суд ским пу тем оства ре 
на док на ду пре тр пље не ште те од стра не ор га ни за то ра не за ко ни тог 
штрај ка. Та ко ђе, ор га ни за то ри не за ко ни тог штрај ка има ју оба ве зу 
на док на де ште те и ка да сво јом ак ци јом ште ту на не су тре ћим ли ци-
ма (по слов ним парт не ри ма по сло дав ца или ко ри сни ци ма ње го вих 
услу га).

2.3.Кривичноправнепоследицештрајка

Штрајк је у свом ква ли та тив ном успо ну  пре шао пут од кри-
вич ног де ла до основ не сло бо де и пра ва. Ове про ме не су то ли ко 

25) Ви ди: Бран ко Лу бар да, Раднoправо-расправаодостојанственомрадуисоцијалном
дијалогу, нав. де ло. стр. 1040.

26) Da vid West fall, Gre gor Thüsing, „Stri kes and Loc ko uts in Ger many and Un der  Fe de ral Le-
gi sla tion in the Uni ted Sta tes: A Com pa ra ti ve Analysis“, нав. де ло, стр. 47.
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по ти сну ле уло гу кри вич ног пра ва у са вре ме ном си сте му рад ног 
пра ва да се оправ да но прет по ста вља да кри вич ни за кон има ма-
лу или чак ни ка кву уло гу у де фи ни са њу са вре ме ног рад ног пра ва. 
Ме ђу тим, као што мно ги чла но ви син ди ка та и син ди кал ни ак ти ви-
сти зна ју, ствар ност се до ста раз ли ку је од овог ста но ви шта. Уме-
сто да је про те ран од стра не мо дер них за ко на о ра ду из обла сти 
рад них од но са, кри вич ни за кон на ста вља да игра од лу чу ју ћу уло гу 
у огра ни ча ва њу пра ва на штрајк.27) Ипак, би ло би по гре шно ре ћи 
да је све оста ло исто. Да нас, уче шће у за ко ни том штрај ку не пред-
ста вља кри вич но де ло, од но сно про тив уче сни ка та квог штрај ка 
не мо гу се из ре ћи кри вич но прав не санк ци је. Раз лог за то ле жи у 
чи ње ни ци да у њи хо вим рад ња ма и ак тив но сти ма не ма еле ме на та 
про тив прав но сти, као нео п ход ног пред у сло ва за утвр ђи ва ње од го-
вор но сти. Ипак, не ке рад ње и ак тив но сти учи ње не то ком или по-
во дом штрај ка мо гу се ква ли фи ко ва ти као кри вич но де ло, на рав но, 
под усло вом да је та ква мо гућ ност про пи са на за ко ном или дру гим 
прав ним ак том. Из вр ши о ци кри вич ног осим ор га ни за то ра и уче-
сни ка штрај ка мо гу би ту и од го вор на ли ца код по сло дав ца, ако је 
то утвр ђе но у нор ма ма уну тра шњег пра ва.28)

У за ко но дав ству Ср би је про пи са на су два кри вич на де ла ве-
за на за штрајк: по вре да пра ва на штрајк и зло у по тре ба пра ва на 
штрајк. Члан 166. Кри вич ног за ко ни ка Ср би је (КЗС)29) пред ви ђа 
да „ко си лом, прет њом или на дру ги про тив пра ван на чин спре чи 
или оме та за по сле не да, у скла ду са за ко ном, ор га ни зу ју штрајк, 
уче ству ју у ње му или на дру ги на чин оства ру ју пра во на штрајк, 
ка зни ће се нов ча ном ка зном или за тво ром до две го ди не. Пред ви-
ђе ном ка зном ка зни ће се по сло да вац или од го вор но ли це ко ји от-
пу сти јед ног или ви ше за по сле них са по сла због уче шћа у штрај ку 
ко ји је ор га ни зо ван у скла ду са за ко ном или пре ма њи ма при ме ни 
дру ге ме ре ко ји ма се по вре ђу ју њи хо ва пра ва из ра да“. Уоч љи во је 
да се кри вич но де ло по вре де пра ва на штрајк ја вља у два об ли ка. У 
пр вом об ли ку овог кри вич ног де ла, из вр ши лац мо же би ти би ло ко-
је ли це ко је си лом, прет њом, пре ва ром, уце ном или дру гим про тив-
прав ним на чи ном спре ча ва или оме та оства ри ва ње пра ва на штрајк 
за по сле ни ма. Нео п хо дан еле мент овог кри вич ног де ла је уми шљај, 
али не и успе шна ре а ли за ци ја јер де ло по сто ји и у слу ча ју да из вр-

27) Ah med A. Whi te, „The Cri me of Sta ging an Ef fec ti ve Stri ke and the En du ring Ro le of Cri-
mi nal Law in Mo dern La bor Re la ti ons“, WorkingUSA:TheJournalof,LaborandSociety, 
vol.11, 2008, стр. 25.

28) Жив ко Ку лић, Радноправо, нав. де ло., стр. 454.

29) Кри вич ни за ко ник Ср би је - КЗС, Сл.гласникРС, бр. 85/2005, 88/2005 - ис пр., 107/2005 
- ис пр., 72/2009, 111/2009, 121/2012 и 104/2013.
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ши лац ни је ус пео да спре чи ор га ни зо ва ње или уче шће у штрај ку.30) 
У дру гом об ли ку овог кри вич ног де ла, по тен ци јал ни из вр ши лац 
је увек по сло да вац, од но сно од го вор но ли це код по сло дав ца. Члан 
167. КЗС ре гу ли ше кри вич но де ло зло у по тре бе пра ва на штрајк на 
на чин да „ко ор га ни зу је или во ди штрајк су прот но за ко ну или дру-
гим про пи си ма и ти ме до ве де у опа сност жи вот или здра вље љу ди 
или имо ви ну ве ћег оби ма или ако су услед то га на сту пи ле дру-
ге те шке по сле ди це, уко ли ко ти ме ни су оства ре на обе леж ја не ког 
дру гог кри вич ног де ла, ка зни ће се за тво ром до три го ди не“. Де ло 
по сто ји ка да је штрајк ор га ни зо ван на не за ко нит на чин при че му га 
пра те на ро чи те опа сно сти ко је мо гу угро зи ти жи вот или здра вље 
љу ди или имо ви ну ве ћег оби ма или не ке дру ге те шке по сле ди це 
уз услов да се из вр ше на рад ња не мо же ква ли фи ко ва ти као не ко 
дру го кри вич но де ло. Код овог де ла, из вр ши лац ни је сам уче сник 
у (не за ко ни том) штрај ку, већ ор га ни за тор, од но сно онај ко са уми-
шља јем ин спи ри ше ор га ни зо ва ње не за ко ни тог штрај ка. „Из вр ши-
лац тог кри вич ног де ла мо же од го ва ра ти и за дру га де ла по чи ње на 
то ком ор га ни зо ва ња и пред во ђе ња не за ко ни тог штрај ка, као што 
мо же би ти и осло бо ђен кри вич не од го вор но сти за по чи ње но де ло 
зло у по тре бе пра ва на штрајк ако то ком штрај ка из вр ши и дру га још 
те жа кри вич на де ла, ко ји ма се по прин ци пу ап соп ци је ис кљу чу је 
од го вор ност за кри вич на де ла ма ње дру штве не опа сно сти.“31)

У упо ред ном пра ву пред ви ђе на су раз ли чи та ре ше ња кри-
вич не од го вор но сти у ве зи пра ва на штрајк. Кри вич ни за кон Фран-
цу ске пред ви ђа кри вич но де ло по вре де сло бо де ра да, чи ји се мо гућ 
на чин из вр ше ња мо же са сто ја ти у при ме ни при ну де или прет ње 
од стра не уче сни ка у штрај ку у на ме ри да се иза зо ве или одр жи 
ко лек тив ни пре кид ра да, чи ме се огра ни ча ва, од но сно по вре ђу је 
сло бо да ра да (за по сле них) ко ји же ле да ра де. Про тив из вр ши о ца 
овог кри вич ног де ла пред ви ђе на је ка зна за тво ра или нов ча на ка-
зна. Као кри вич но де ло по вре де пра ва на рад ква ли фи ку је се и по-
на ша ње ко јим се не штрај ка чи ма оне мо гу ћа ва да ра де. Кри вич но 
де ло прет по ста вља при бе га ва ње од ре ђе ним не до зво ље ним сред-
стви ма - при ну ди, прет њи и сл., као и то да је ко лек тив ни пре кид 
ра да во ђен (нпр. прет њом уче сни ка пи ке тин га) та ко да има за циљ 
на пад на сло бо ду ра да.“32)

30) Више: Љубиша Лазаревић, Кривично право Југославије – посебни део, Савремена 
администрација, Београд 1995, стр. 426-430.

31) Живко Кулић, Колективнирадниспорови, Радничка штампа, Београд 2001, стр. 256-
257.

32) Бранко Лубарда, Радно право – расправа о достојанственом раду и социјалном
дијалогу, нав. дело., стр. 1044.
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2.4.Прекршајноправнеиуправноправнепоследице

штрајка

Прав на ре гу ла ти ва ве ћи не др жа ва иден ти фи ку је по је ди не 
про тив прав не рад ње ор га ни за то ра не за ко ни тог штрај ка и уче сни-
ка та квог штрај ка као пре кр ша је за чи је из вр ше ње се мо гу из ре ћи 
од ре ђе не санк ци је, би ло за твор ске, нов ча не или не ке дру ге. При 
од ме ра ва њу вр сте и ви си не ка зне нео п ход но је во ди ти  ра чу на о 
то ме да иста бу де при ме ре на сте пе ну про тив прав но сти штрај ка, 
као и на ста лим по сле ди ца ма и  окол но сти ма под ко ји ма су про тив-
прав не рад ње учи ње не.33) У прак си оне мо гу би ти до ста ви со ке на-
ро чи то ако је пре кр шај на стао по во дом не за ко ни тог штрај ка ор га-
ни зо ва ног у ви тал ним де лат но сти ма, ка да се по чи ни о цу пре кр ша ја 
мо же из ре ћи стро жи ја ка зна.34) Ме ђу тим, пре кр шај на од го вор ност 
ни је екс клу зив но „пра во“ са мо ор га ни за то ра и уче сни ка не за ко ни-
тог штрај ка, већ је она ак ту ел на и за по сло дав це и од го вор но ли ца 
код по сло дав ца.

И до ма ће пра во пред ви ђа пре кр шај ну од го вор ност за не по-
што ва ње за кон ских оба ве за у по гле ду ис пу ње ња усло ва за ор га ни-
зо ва ње за ко ни тог штрај ка. Та ко, За кон о штрај ку у чла ну 19. пред-
ви ђа од го вор ност по сло дав ца и од го вор ног ли ца ако не обез бе де 
ми ни мум про це са ра да утвр ђен оп штим ак том у скла ду са ко лек-
тив ним уго во ром или ако тај ми ни мум про це са ра да не про пи шу, 
као и од го вор ност по сло дав ца ако у то ку штрај ка ор га ни зо ва ног 
под усло ви ма утвр ђе ним за ко ном при ми но ва ли ца ко ја би за ме ни-
ла уче сни ке у штрај ку, осим ако за ко ном ни је друк чи је пред ви ђе но, 
као и ако спре ча ва за по сле не да уче ству ју у штрај ку или упо тре би 
ме ре при ну де ра ди окон ча ња штрај ка или ако пред ви ди по вољ ни ју 
за ра ду или дру ге по вољ ни је усло ве ра да за за по сле не ко ји не уче-
ству ју у штрај ку. Та ко ђе, члан 20. пред ви ђа и од го вор ност чла на 
штрај кач ког од бо ра и за по сле ног ко ји спре ча ва ју за по сле не ко ји не 
уче ству ју у штрај ку да ра де, као и за по сле ног ко ји за вре ме штрај-
ка од би је да са ра ђу је с по сло дав цем ра ди обез бе ђи ва ња ми ни му ма 
про це са ра да у де лат но сти ма пред ви ђе ним за ко ном или од би је да 
из вр ша ва на ло ге по сло дав ца.

Осим мо гућ но сти пре кр шај не од го вор но сти, по чи ни о ци 
про тив прав них рад њи у штрај ку мо гу тр пе ти и не ке дру ге управ-

33) Живко Кулић, Радноправо, нав. дело., стр. 452.

34) У пра ву Ја па на, син ди ка ту ко ји не на ја ви штрајк у де лат но сти ма од оп штег ин те ре са, 
мо же се из ре ћи ка зна од 100.000 је на. Ви ди: Ta das hi Ha na mi, LabourLawandIndustrial
RelationsinJapan, Klu wer Law and Ta xa ti on, 1985, стр. 143.
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но прав не по сле ди це. Син ди кат мо же оста ти без мо гућ но сти за сту-
па ња ин те ре са за по сле них. Та ко, Са ве зна упра ва за рад не од но се 
(FederalLaborRelationsAuthority-FLRA) у САД, на осно ву За ко на 
о ре фор ми др жав не упра ве (CivilServiceReformAct of 1978) мо же 
син ди ка ту да оду зме ста тус ис кљу чи вог пред ста вља ња др жав них 
слу жбе ни ка (не и у при ват ном сек то ру).35) Та ко ђе, у слу ча ју угро-
жа ва ња јав ног ре да и ми ра и нор мал ног функ ци о ни са ња јав ног жи-
во та, над ле жни ор га ни мо гу за бра ни ти ор га ни зо ва ње штрај ка, на-
ло жи ти лич ну ре кви зи ци ју за по сле них или дру ге нео п ход не ме ре.
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DaniloRoncevic,DejanKostic

LEGALCONSEQUENCESOFSTRIKE

Resume
The right to stri ke now be longs to the cor pus of fun da men tal 

hu man rights, pro tec ted by na ti o nal con sti tu ti ons and laws, but al so by 
many in ter na ti o nal po li ti cal and le gal do cu ments. Ho we ver, at the in-
ter na ti o nal le vel, de spi te the lar ge num ber of so ur ces of the right to 
stri ke, the re are no uni fied ru les abo ut the ne ces sary con di ti ons for the 
le ga lity of the stri ke. Al so, the con se qu en ces which ari se as a re sult of 
or ga ni zing and / or par ti ci pa ting in (un)law ful stri ke dif fer from one to 
anot her le gal system. When the stri ke is le gi ti ma te and when not; what 
kind of stri kes are al lo wed and which are not; which are ne ces sary con-
di ti ons for or ga ni zing a stri ke; who may ha ve le gi ti macy to ac ti va te this 
right and with which re qu i re ments; and, fi nally, which are la bor-le gal, 
ci vil-le gal, cri mi nal-le gal, mis de me a nor-le gal and ad mi ni stra ti ve-le gal 
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con se qu en ces of (un)law ful stri ke, re pre sent qu e sti ons to which, as a 
ru le, the an swer can be gi ven only by spe ci fic na ti o nal le gi sla tion.
Keywords: stri ke, la bor law con se qu en ces, ci vil law con se qu en ces,  cri mi nal 

law con se qu en ces,  in frin ge ment law con se qu en ces

* Овај рад је примљен 05. децембра 2016. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 21. фебруара 2017. године.
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