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Састанак Председништа Јединствене синдикалне организације запослених у 

установама за извршење кривичних санкција ( Ј.С.О.) одржан је дана 
15.07.2013.године  у  Београду,Дечанска 14,мала сала,V спрат. 

Састанку присуствују чланови Председништва Ј.С.О. :Куриџа Драгољуб-КПЗ 
Сомбор,Папић Добривој - КПЗ Пожаревац, Бајић Славица - ОЗ Зрењанин, Брауновић 
Момо-ОЗ Београд и Седларевић Милун-КПЗ за малолетнике Ваљево. 

 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИ ДНЕВНИ РЕД 
 

 
 
1. Усвајање записника са састанка Скупштине Ј.С.О. од 

15.03.2013.године 
2. Усвајање записника са састанка са Директором управе од 

25.03.2013.године 
3. Активности синдиката између две седнице 
4. Разно 
 

 
Куриџа Драгољуб поздравља све присутне чланове Председништва и захваљује се 
што су се одазвали позиву и дошли на овај састанак и констатује да постоји кворум 
за рад као и за пуноважно одлучивање и доношење одлука.У циљу ефикаснијег 
рада предлаже да се одмах пређе на усвајање предложеног дневног реда. 
 
Пошто чланови Председништва нису имали примедби на предложани дневни ред 
исти је једногласно усвојен. 
 
 
 

 Прва тачка дневног реда 
 

 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне са записником са Скупштине чланова Ј.С.О. 
од 15.03.2013.године који су сви добили и позива присутне да се изјасне да ли 
имају примедби на достављени  записник и да ли има евентуалних допуна, уколико 



неко сматра, да је нешто пропуштено да се унесе или исправи.Предлаже да се 
записник са Скупштине Ј.С.О. од 15.03.2013.године усвоји и отвара дискусију о 
истом. 
 
Пошто присутни чланови Председништва нису имали примедби на достављени  
записник са Скупштине Ј.С.О. од 15.03.2013.године  исти је једногласно усвојен. 
 
 
 

Друга тачка дневног реда 
 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне са записником са састанка са Директором 
управе од 25.03.2013.године на коме је учествовала делегација Председништва 
Ј.С.О. са делегацијом синдиката Независност у складу са потписаном платформом 
о заједничком наступу пред Управом за извршење кривичних санкција који су сви 
добили и позива присутне да се изјасне да ли имају примедби на достављени  
записник и да ли има евентуалних допуна, уколико неко сматра, да је нешто 
пропуштено да се унесе или исправи.Предлаже да се записник са састанка са 
Директором управе од 25.03.2013.године  усвоји и отвара дискусију о истом. 
 
Пошто присутни чланови Председништва нису имали примедби на достављени  
записник са састанка са Директором управе од 25.03.2013.године исти је  
једногласно усвојен. 
 
 
 

Трећа тачка дневног реда 
 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Председништва са активностима 
које је синдикат имао у предходном периоду то јест од одржавања Скупштине 
чланова Ј.С.О. која је одржана 15.03.2013.године а о чему су чланови синдиката 
упознати и кроз дописе и материјал који им је у међувремену достављан али да је 
неопходно да се и овом приликом осврнемо на активности које смо имали и да 
дамо одређена појашњења.Активности о којима говоримо су везане како за рад 
Ј.С.О. тако и за активности гранског синдиката правосуђа.Дана 19.03.2013.године 
сам обавештен да је против колеге Гачевић Александра председника синдиката у 
ОЗ Чачак покренут дисциплински поступак за тежу повреду радне дужности и да је 
исти удаљен са рада до окончања дисциплинског поступка.Контактирао сам колегу 
и понудио помоћ синдиката али је исти сматрао да није потребно и да ће се 
ситуација у којој се нашао убрзо разрешити осим уколико се нешто не буде 
искомпликовало.У међувремену колега је враћен са удаљења и почео је да 
ради.Након састанка са директором управе упућена су два дописа Управи за 
извршење кривичних санкција са захтевом за рефундацију трошкова синдикалним 
организацијама за учешће на радничким спортским играма у износу од 8.970,00 
динара по учеснику и захтевом за признавање права  из члана 41.Посебног 
колективног уговора председнику синдиката ОЗ Нови Пазар Арифовић Енесу у 
складу са одлуком жалбене комисије Владе а коју управник није желео да 
спроведе.Директор управе је дана 29.03.2013.године упутио допис управницима 
завода да се доставе спискови у управу са бројем запослених којима се плаћа 
накнада у међуградском саобраћају као и додаци за одвојен живот с обзиром да 



управа очигледно лоше планира средства у буџету за те намене и да се јављају 
проблеми у исплати.У складу са захтевом за рефундацију трошкова за учешће на 
радничким играма који смо упутили управи директор управе је дана 
10.04.2013.године упутио допис управницима завода са одлуком да су обавезни да 
из сопствених прихода исплате износе на рачун синдиката правосуђа за учешће 
запослених на радничким играма у Бугарској.Већина управника је испоштовала 
одлуку директора управе и уплатила средства осим управника ОЗ Београд,КПЗ 
Ниш,и делимично КПЗ Пожаревац који је уплатио део средстава и обећао да ће и 
остали део да регулише.На нама је да и даље захтевамо и инсистирамо код 
директора да се његова одлука испоштује до краја од стране управника поменутих 
установа.У складу са ранијим захтевом од стране синдиката директор управе је 
дана 17.04.2013.године послао обавештење управницима завода да је добијено 
мишљење министарства правде да се одредбе Закона о државним службеницима 
које се односе на премештај државних службеника могу применити и на запослене 
у управи за извршење који желе премештај из других служби у службу за 
обезбеђење и да је неопходно да доставе спискове заинтересованих у 
управу.Синдикат правосуђа се обратио дописом Међународној организацији рада и 
пријавио кршење од стране послодавца Конвенције број 98 о праву на синдикално 
организовање и колективно преговарање и број 131 о праву на минималну зараду и 
истовремено поднео предлог Агенцији за мирно решавање радних спорова за 
покретање поступка мирног решавања спора насталог између синдиката правосуђа 
и министарства правде због непоштовања чл.21.и чл.22.Посебног колективног 
уговора за државне органе као и Протокола о исплати стимулације запосленим у 
судовима потписаног са нерепрезентативним синдикатом а уз противљење 
репрезентативног синдиката правосуђа.У међувремену је одржано неколико 
рочишта и потписан посебан споразум са синдикатом правосуђа о мирном 
решавању колективног радног спора који је потписан 26.05.2013.године а о коме 
сте писмено обавештени и чекамо реализацију тог споразума и упутство које 
министарство треба да достави да би исти могао да се примени.Проблеми са 
реализацијом буџета и приливом у буџет очигледно коче спровођење овог 
споразума али уколико се споразум не испоштује то би озбиљно нарушило 
кредибилитет министарства правде као социјалног партнера синдикату с обзиром 
да су ставили свој потпис на споразум који самим тим има снагу уговора и може да 
се покрене и тужба за непоштовање истог.Синдикат правосуђа се у заштити 
запослених који раде на одређено време обратио и Заштитнику грађана и исти је 
реаговао дописом министру правде са захтевом да се настали проблем што пре 
разреши и отклоне евентуалне повреде права.У склопу припрема за најављени 
ребаланс буџета синдикат правосуђа се дана 29.05.2013.године обратио Фискалном 
савету са предлозима за план уштеда које су најављене од стране истог и тај допис 
вам је прослеђен на увид.Дана 12.06.2013.године директор управе се обратио 
дописом управницима завода да донесу одлуку о исплати трошкова превоза до 
посла запосленима и да копију одлуке доставе управи на даљу контролу.У складу 
са тим дописом запослени су у обавези да поднесу управнику завода молбу за 
исплату путних трошкова уз изјаву да су наведени подаци у молби тачни.С тим у 
вези прослеђен је примерак молбе и председнику ОЗ Неготин од стране 
председника синдиката с обзиром да се истима до сада није исплаћивао путни 
трошак за градски превоз и очекујемо да ће се овај проблем у наредном периоду 
решити.У току маја у КПЗ Шабац је дошло до превремених избора за председника 
синдикалне организације у тој установи и за новог председника је изабран колега 
Ђекић Славиша уместо Шашић Михаила који је поднео оставку.Верификација 
новог председника ће се извршити на следећој Скупштини чланова Ј.С.О.која ће се 
одржати крајем септембра.Везано за КПЗ Шабац дужан сам да вас обавестим да је 
дугогодишњи члан синдиката и једно време председник синдиката у КПЗ Шабац 
колега Ђурић Драган изненада преминуо и овом приликом желим да изразим 



дубоко саучешће породици и свим пријатељима и познаницима који су га 
познавали а ја га се лично сећам као дивног човека,пожртвованог радника и 
синдикалца у коме сам увек имао поузданог сарадника.Ј.С.О. је у границама својих 
могућности упутила финансијску помоћ породици преминулог која се налази у 
незавидној материјалној ситуацији и овом приликом упућујем апел и синдикалним 
организацијама да помогну финансијски породици преминулог у границама својих 
могућности.У КПЗ Сремска Митровица која није била у нашем систему у току је 
формирање синдикалне организације и поднет је захтев и чека се решење о упису и 
регистрацији синдиката у регистар па очекујем да ће нам се и њихови 
представници придружити на следећој Скупштини Ј.С.О.У току јуна месеца у 
појединим установама је дошло до кашњења у исплати зарада запосленима из 
разлога почетка примене Закона о измирењу новчаних обавеза у року од 45 дана и 
одговорност за то сноси осим државе и министарство правде и управа за извршење 
кривичних санкција јер очигледно нису способни да саставе буџет у складу са 
стварним потребама.Без обзира на то колика је криза држава је обавезна да 
обезбеди средства за несметано функционисање завода и исплату зарада 
запосленима.Синдикат правосуђа је 04.07.2013.године упутио допис министру 
правде са захтевом за пријем и разрешењем ситуације око реализације потписаног 
посебног споразума о мирном решавању колективног радног спора који је 
потписан. 
 
 
 

Четврта тачка дневног реда 
 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Председништва да је за данас био 
планиран и састанак са Директором управе али да је исти у задњи час отказан због 
заузетости истог неодложним обавезама и да је накнадно заказан за сутра 
16.07.2013.године са захтавом да на састанак дођу само председници синдиката 
Ј.С.О. и Независности због како је речено ефикасности у раду те је с тога 
неопходно поред усаглашавања ставова да донесемо и одлуку о томе да ли да 
идемо на сутрашњи састанак под условима које је изнео директор. 
Седларевић Милун се не слаже са ставовима Директора управе и сматра да на 
састанак треба да иде делегација од више чланова синдиката као и до сада. 
Брауновић Момо такође сматра да на састанке са Директором управе треба да иде 
више чланова синдиката и предлаже да то буду 3 члана из Ј.С.О.и 2 из 
Независности. 
Папић Добривој се слаже да је најбоља опција да иде више чланова синдиката али 
да ми треба да донесемо одлуку за састанак који је заказан за сутра и да је 
Директор инсистирао да дођу само председници синдиката и у складу са тим треба 
да донесемо одлуку да ли председник да иде или да одбијемо да идемо на састанак 
под тим условима и захтевамо пријем делегације као и до сада.Можда је паметно да 
прихватимо да председник сутра иде сам али да донесемо одлуку да убудуће 
захтевамо да то буде вишечлана делегација и да на почетку састанка председник то 
изнесе Директору и да се о томе направи договор са истим. 
Куриџа Драгољуб се слаже са предлогом који је изнео Папић Добривој и додаје да 
нема проблем да иде сам иако је лакше кад нас је више.Сматра да треба 
инсистирати да на састанке иде више чланова и из разлога што је неопходно да се 
обезбеди пролазност и другим члановима синдиката који имају неки проблем који 
треба да изнесу пред директора а то неће моћи уколико се настави са праксом да се 
на састанке са директором позивају само председници синдиката. 



Седларевић Милун износи да Предлог ЗИКС-а и у новој верзији не омогућава 
ношење оружја за запослене у служби за обезбеђење и не омогућава превремено 
пензионисање иако постоји и даље члан који о томе говори али ће то у пракси бити 
немогуће због колизије са законом о ПИО као и до сада па не види сврху постојања 
тог члана и у новом ЗИКС-у.Износи мишљење да по члану 263.ЗИКС-а неће доћи 
до повећања зарада за све запослене и поставља питање докле се стигло са 
усвајањем ЗИКС-а. 
Куриџа Драгољуб каже да је ЗИКС по информацијама које има у јавној расправи и 
да се очекује његово усвајање негде у септембру то јест у јесењем заседању 
Скупштине.Што се тиче предлога које смо дали усвојено је да запослени у служби 
обезбеђења добију статус овлашћених службених лица а питање измене назива у 
правосудна полиција није ушло у ЗИКС али је предвиђено Стратегијом за реформу 
затворског система са роковима за реализацију који су у тој стратегији задати.Што 
се тиче члана 263.ЗИКС-а и он је у новој верзији измењен и предвиђа повећање 
коефицијента од 30% за све запослене али ће то зависити и од тога на који ће начин 
Правилник о бенефицираним радним местима решити питање бенефиција за 
запослене као и од тога да ли управа планира измену Уредбе о коефицијентима за 
исплату зарада и на који начин а то за сада не знамо.Једино извесно је по овом 
предлогу за сада да ће служба за опште послове добити повећање зарада од 30% а 
за остале ће зависити од предходно наведеног. 
Папић Добривој наводи да је униформа која је испоручена запосленима у служби 
за обезбеђење неадекватна по мерама и бројевима а да не постоји могућност замене 
исте. 
Седларевић Милун наводи да униформа која је испоручена не одговара нултом 
узорку који је приказан комисији приликом спровођења тендера за набавку 
униформе и сматра да за то неко треба да одговара.Поред тога још нам није 
испоручена и комплетирана сва униформа. 
Брауновић Момо поставља питање шта је са поло мајицама које су испоручене а 
управници не дозвољавају да се носе под изговором да нису саставни део 
Правилника о униформи. 
Куриџа Драгољуб каже да је у његовој установи дозвољено ношење поло мајица и 
да не зна у чему је проблем у другим установама.То је питање које треба поставити 
Директору управе на састанку и захтевати објашњење а што се тиче комплетирања 
униформе има информацију да се у четвртак 18.07.2013.године треба преузети 
преостали део униформи од стране установа.Питање замене неадекватне униформе 
по бројевима и мерама би требало да се врши и има примера да је вршена замена од 
стране појединих установа за своје запослене. 
Седларевић Милун упознаје присутне са мишљењем Министарства за рад и 
социјалну политику по коме запослени који раде у сменама по Закону о раду имају 
право на сменски додатак за рад по сменама то јест за увећање зараде у износу од 
26% за сваки сат рада као и за ноћни рад.Предлаже да се покрене то питање на 
састанку са Директором управе. 
Брауновић Момо захтева да се од Директора управе тражи и информација о 
службеним легитимацијама и да ли ће бити израде истих у току ове године с 
обзиром да су предвиђена средства у буџету за њихову израду.  
Папић Добривој захтева да се постави питање поштовања члана 41.Посебног 
колективног уговора за председнике синдиката с обзиром да је он до сада имао 
решење о признавању тог права али с обзиром на измену управника не зна да ли ће 
и даље бити тако. 
Куриџа Драгољуб наводи да треба да добијемо и информацију од Директора 
управе, а с обзиром на ребаланс буџета, шта ће у том контексту до краја године 
бити са континуитетом у исплати путних трошкова,дневница и јубиларних награда 
као и да ли ће се понављати ситуације са кашњењем зарада запослених због 
примене Закона о измирењу новчаних обавеза у року од 45 дана. 



 
 
 

Након изнетих дискусија донете су следеће одлуке и закључци: 
 
 

 
1. Усваја се записник са Скупштине Ј.С.О. од 15.03.2013.године 
2. Усваја се записник са састанка са Директором управе од 25.03.2013.године 
3. На састанак са Директором управе 16.07.2013.године ће ићи председник 

синдиката а убудуће се захтева да делегацију синдиката чине најмање 3 
члана 

4. Захтевати од Управе за извршење рефундацију трошкова за радничке игре 
из средстава сопствених прихода у складу са договором са синдикатом и 
Одлуком директора управе за установе којима то још није исплаћено 

5. Захтевати доследну примену члана 41.Посебног колективног уговора за 
државне органе за све председнике синдиката који испуњавају услове из тог 
члана 

6. Захтевати информацију од Директора управе када ће бити организована 
провера психофизичких способности за запослене који су се пријавили за 
премештај у службу за обезбеђење из других служби 

7. Захтевати решавање проблема запослених на одређено време 
8. Инсистирати на примени Споразума о колективном решавању радног спора 

који је потписан са Синдикатом правосуђа 
9. Одобрава се исплата помоћи породици преминулог радника Ђурић Драгана 

из КПЗ Шабац 
10. Позивају се синдикалне организације да у границама својих могућности 

уплате финансијску помоћ породици преминулог Ђурић Драгана на жиро 
рачун синдиката КПЗ Шабац, број рачуна: 200-2415820101013-86 

11. Захтевати од Директора управе да се запосленима у служби за обезбеђење 
дозволи ношење поло мајица 

12. Захтевати израду службених легитимација за запослене у служби за 
обезбеђење у току ове године 

13. Захтевати од Директора управе континуитет у исплати зарада,путних 
трошкова и дневница 

14. Захтевати исплату јубиларних награда за запослене у складу са Посебним 
колективним уговором за државне органе 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Председник 
  Ј.С.О. 
                                                                                                            Куриџа Драгољуб 
 


