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Састанак Председништа Јединствене синдикалне организације запослених у 

установама за извршење кривичних санкција ( Ј.С.О.) одржан је дана 
19.02.2013.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, Новаковић 
Млађен -СЗБ Београд,Брауновић Момо-ОЗ Београд и Седларевић Милун-КПЗ за 
малолетнике Ваљево. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИ ДНЕВНИ РЕД 
 

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

07.09.2012.године 
2. Усвајање записника са састанка са Директором управе од 

15.11.2012.године 
3. Усвајање годишњег извештаја о раду Ј.С.О. за 2012-у годину 
4. Усвајање Извештаја о финансијском пословању Ј.С.О. за период од 

01.01.2012-31.01.2012.године 
5. Активности синдиката између две седнице 
6. 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 који је 
свим члановима достављен уз пропратни материјал за данашњи састанак. 
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 07.09.2012.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 07.09.2012.године усвоји и отвара дискусију о 
истом. 



 
Пошто присутни чланови Председништва нису имали примедби на достављени  
записник са Скупштине Ј.С.О. од 07.09.2012.године  исти је једногласно усвојен. 
 
 

Друга тачка дневног реда 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне са записником са састанка са Директором 
управе од 15.11.2012.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 15.11.2012.године  усвоји и отвара дискусију о истом. 
 
Пошто присутни чланови Председништва нису имали примедби на достављени  
записник са састанка са Директором управе од 15.11.2012.године исти је  
једногласно усвојен. 
 
 
 

 Трећа тачка дневног реда 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне са Годишњим извештајем о раду Ј.С.О. за 
2012-у годину и наводи да су у истом хронолошки наведене активности које је 
синдикат имао у 2012-ој години са закључцима који су донети. Предлаже да се 
Годишњи извештај о раду Ј.С.О. за 2012-у годину  усвоји и отвара дискусију о 
истом. 
 
Пошто присутни чланови Председништва нису имали примедби на достављени 
Годишњи извештај о раду Ј.С.О. за 2012-у годину исти је  једногласно усвојен. 
 
 

 Четврта тачка дневног реда 
 

 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Председништва Ј.С.О. са 
Извештајем о финансијском пословању Ј.С.О. за период од 01.01.2012.-
31.01.2012.године и наводи да су у истом приказане све ставке како на приходној 
тако и на расходној страни које смо имали у току 2012-е године и да је извештај 
рађен по моделу који примењују Већа Савеза самосталних синдиката Србије те да 
је истим обухваћено све и транспарентно приказано у бројкама у складу са 
финансијском струком. Предлаже да се Извештај о финансијском пословању Ј.С.О. 
за период од 01.01.2012.-31.12.2012.године усвоји и отвара дискусију о истом. 
 
Пошто присутни чланови Председништва нису имали примедби на достављени 
Извештај о финансијском пословању Ј.С.О. за период од 01.01.2012.-
31.12.2012.године исти је  једногласно усвојен. 
 
 
 



 Пета 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 07.09.2012.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 и централе којој 
припадамо то јест Савеза самосталних синдиката Србије.Реализација закључака са 
Скупштине чланова Ј.С.О. од 07.09.2012.године је морала да сачека именовање 
Директора управе за извршење кривичних санкција који је именован решењем 
Владе Републике Србије од 10.10.2012.године када је за Директора управе за 
извршење кривичних санкција постављен др Милан Стевовић.У име запослених 
истом је упућен захтев за пријем како би га упознали са проблемима које имају 
запослени у управи за извршење кривичних санкција а који су се због транзиције 
власти нагомилавали и чекали решење.Председништво Синдиката правосуђа је у 
међувремену започело социјални дијалог са именованим и постављеним лицима у 
Министарству правде у циљу поправљања материјалног положаја и услова рада 
запослених под ингеренцијом Министарства правде,како у судовима тако и у 
затворима и упутило подсетник Министарству правде у писменој форми у коме се 
апострофирају проблеми које запослени имају и могући начини за њихово 
решавање по виђењу синдиката.Дана 24.10.2012.године министру правде Николи 
Селаковићу је од стране председнице синдиката правосуђа упућена званична 
иницијатива за отпочињање преговора о висини основице за обрачун плата 
запослених у правосуђу с обзиром да постоји драстична разлика између плата 
запослених у општинама,градовима,полицији,војсци,катасру,фондовима и 
агенцијама а који примају плату из истог буџета и захтевом да се на преговорима 
обезбеди присуство и министра финансија и председника владе да би исти 
образложили на основу којих критеријума се службеници са истом стручном 
спремом различито вреднују.Дана 30.10.2012.године у Службеном гласнику је 
објављена одлука Уставног суда којом је признато право на штрајк и запосленима у 
статусу државних службеника и намештеника који раде у државним органима и 
које се може ограничити само законом.Дана 01.11.2012.године је одржан састанак 
Председништва Ј.С.О. са члановима синдиката Независност којом приликом је 
потписан протокол о сарадњи и платформа о заједничком наступу пред Управом за 
извршење кривичних санкција.У складу са потписаним организован је и састанак 
са Директором управе који је одржан 15.11.2012.године а о чему су чланови 
имформисани кроз записник са тог састанка који је достављен свим члановима 
синдиката.На покренуту иницијативу за оцену уставности и законитости која је 
покренута од стране Савеза самосталних синдиката Србије Уставни суд је 
15.11.2012.године донео одлуку којом се утврђује да одредба члана 33.став 5. 
Закона о здравственом осигурању није у складу са Уставом и потврђеним 
међународним уговором и на тај начин је враћено право запосленог да се у случају 
повреде на раду или обољења које настане на путу од посла до куће то има 
сматрати повредом на раду а што је поменутим изменама закона било 
укинуто.Дана 22.11.2012.године председницима синдикалних организација је 
упућен допис са предлозима које је Синдикат правосуђа проследио Министарству 
правде са захтевом за повећање основице за запослене и то три 
модела:изједначавање основице са запосленима у Специјалном тужилаштву и 
Тужилаштву за ратне злочине,изједначавање основице са запосленима у полицији 
или додатно увећање постојеће основице за 30%.Дана 28.11.2012.године Синдикат 
правосуђа је упозорио Владу и Народну скупштину да је предложени члан 



15.Предлога закона о буџету незаконит и да се на тај начин суспендују постојећа 
права запослених која су регулисана Посебним колективним уговором и Законом о 
платама државних службеника и намештеника а посебно право везано за могућност 
напредовања запослених кроз платне разреде које је поново лимитирано на 20% од 
укупног броја запослених иако је од 2013. године требало да напредују сви 
запослени.У складу са договором са Директором управе за извршење кривичних 
санкција исти је дана 26.11.2012.године Допуном решења именовао представника 
синдиката у радну групу за израду Предлога правилника о радним местима на 
којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.До именовања члана 
синдиката у радну групу иста је посетила и обишла радна места у КПЗ 
Пожаревац,ОЗ Београд и СЗБ Београд а након именовања члана синдиката у радну 
групу и КПЗ Ниш,КПЗ Сремска Митровица и КПЗ за малолетнике Ваљево.У плану 
је да се у току фебруара и марта обиђу и ОЗ Крушевац,ВПД Крушевац,КПЗ Сомбор 
и КПЗ Падинска Скела а да се потом приступи писању текста Предлога правилника 
о бенефицијама који би се предао министру за рад и министру правде на даље 
поступање.Оно што за сад можемо закључити је да радна места и бенефиције у 
служби за обезбеђење,здравственој служби и служби за третман нису спорна али да 
се под посебном лупом министарства за рад налазе радна места у служби за обуку и 
упошљавање и да се врши обилазак свих радних места у тој служби као и 
новоформираних радних места по новој систематизацији за које би требало да се 
утврди адекватна бенефиција. 
Папић Добривој упозорава да је комисија обишла КПЗ Пожаревац али да по 
његовом сазнању нису обиђена сва радна места и пита шта је са осталим 
установама које нису обиђене и да ли ће комисија обићи сва радна места у свим 
установама. 
Новаковић Млађан каже да и у Специјалној затворској болници нису обиђена сва 
радна места и да је комисија само прошла кроз установу. 
Куриџа Драгољуб каже да су у установама у којима је он био као члан радне групе 
обиђена сва радна места у служби за обуку и упошљавање као и новоформирана 
радна места по новој систематизацији и да радна група неће обилазити све установе 
већ само оне набројане с обзиром да у решењу о именовању радне групе пише да је 
задатак радне групе да у сарадњи са представницима Министарства 
рада,запошљавања и социјалне политике,комисијски,методом случајног узорка у 
установама различитог типа достави предлог радних места на којима би се стаж 
осигурања рачунао са увећаним трајањем али да сви председници синдикалних 
организација треба да доставе своје предлоге да би се имали у виду приликом 
писања текста Предлога правилника о бенефицијама.Дана 25.01.2013.године у КПЗ 
Београд је одржана оснивачка скупштина синдиката и у току је регистрација 
синдикалне организације у Министарству за рад.За председника синдикалне 
организације је изабран колега Томашевић Звонко и до сада је приступнице 
потписало више од 100 запослених.Директор управе се 24.01.2013.године дописом 
обратио управницима завода са обавештењем да су обавезни да у предвиђеним 
роковима изврше оцењивање запослених и омогуће напредовање 20% запослених у 
виши платни разред у складу са Законом о буџету.У ОЗ Нови Пазар је извршен 
надзор од стране Управе за извршење кривичних санкција и запослени имају 
примедбе на закључке које је надзор донео и обавезао управника да их 
спроведе.Између осталог наложено је да се измени одлука управника о праву 
председника синдиката на 40 плаћених часова месечно у складу са Посебним 
колективним уговором уз крајње чудно и незаконито образложење на чега је 
председник синдиката уложио жалбу жалбеној комисији Владе и очекујемо да се 
иста изјасни о томе о чему ће сви бити информисани. 
 
 
 



Шеста тачка дневног реда 
 

 
Новаковић Млађан се осврнуо на Правилник о бенефицијама и информисао 
чланове Председништва да се у Специјалној затворској болници у оквиру 
здравствене службе налазе и спремачице које немају бенефицију и 
административни техничари који немају бенефицију а сматра да би требало да 
имају,као и кантина и депозит.Поставља питање осигурања лица која су запослена 
у Управи за извршење кривичних санкција и саму сврху осигурања с обзиром да је 
Управа за осигурање запослених уплатила осигуравајућој кући 12 милиона динара 
а да је од истог наплаћено по основу одштете само 50.000 динара. 
Седларевић Милун поставља питање шта је са униформом с обзиром да су 
истекли рокови које је Директор управе навео на састанку који смо имали у току 
новембра са њим.Наводи да по закону право на напредовање имају и запослени 
који су оцењени и оценом задовољава и да и они могу да уђу у оних 20% који могу 
напредовати и да би било у реду да овај пут напредују старији запослени пред 
пензију и они који до сада нису напредовали ниједном и налазе се у првом платном 
разреду а не да стално напредују исти и да се већ налазе у петом платном 
разреду.Поставља питање шта је са рефундацијом новчаних средстава за радничке 
игре које је договорено а није испоштовано за запослене у затворима а јесте за 
запослене у судовима и тужилаштвима. 
Папић Добривој се такође интересује шта је са рефундацијом трошкова за 
радничке игре од прошле године и сматра да се ради о дискриминацији запослених 
у затворима у односу на запослене у судовима од стране министарства правде и 
управе за извршење кривичних санкција. 
Куриџа Драгољуб каже да постоје радна места у установама која су иста по називу 
и опису послова али се налазе у различитим службама и да се посебна пажња у 
обиласку радних места поклања управо радним местима 
кантине,депозита,магацина,матичне евиденције и да председници треба да доставе 
своје предлоге за бенефиције где сматрају да треба да постоје.Што се тиче 
униформе треба да почне испорука сукцесивно с обзиром да не постоји централни 
магацин тог капацитета у који би се сместила сва униформа и да ће се дистрибуција 
вршити како који део униформе стигне тако ће се и преузимати од стране 
установа.Што се тиче рефундације средстава за радничке игре за предходну годину 
проблем је у томе што Управа за извршење очигледно одбија да испоштује 
постигнути договор са синдикатом да се из средстава сопствених прихода изврши 
исплата као што су то учинили судови и тужилаштва.У више наврата смо и ја и 
председница синдиката правосуђа интервенисали по том питању код Милана 
Танасковића и исти стално обећава да ће бити али након тога ништа.Ми у сваком 
случају нећемо одустати од тих средстава и у том смислу ће мо упутити писмени 
захтев министарству и управи да се то рефундира.Ми имамо обавезу према 
агенцији која је пружила услуге да се то измири а управа има обавезу према нама 
по договору и ми нећемо од тога одустати.Везано за радничке игре за ову годину 
подсећам да је републички одбор Синдиката правосуђа донео одлуку да се ове 
године игре одрже у Будви у времену од 04.-09.06.2013. и да сте о томе добили 
проспекте од агенције па сви који имају могућности да учествују треба да започну 
са организацијом и припремама за учешће.Синдикат за сада ништа није договорио 
са надлежнима око делимичног финансирања па то треба имати у виду приликом 
планирања учешћа.С обзиром да је неопорезиви износ за исплату дневница сада 
2.087 динара предлаже да се износ дневнице у наредном периоду подигне на 2.000 
динара.У погледу измена постојећег ЗИКС-а предлаже да се упути предлог од 
стране синдиката да се у новој верзији ЗИКС-а назив службе за обезбеђење измени 
у правосудна или затворска полиција,да се истим регулише право на 100% зараде 
за време боловања као код полиције,да се смањи време упућивања запослених у 



другу установу по потреби службе са 1 године на 6 месеци и увести додатак на 
зараду по основу услова рада од 30% за све запослене а не од 20% само за 
запослене без бенефиције како је предложено у предлогу новог ЗИКС-а. 
Брауновић Момо сматра да треба да регулишемо захтеве и са њима идемо пред 
Директора управе.Слаже се са изнетим и то треба регулисати и претворити у 
захтеве јер се само на тај начин може нешто постићи.Сматра да треба поставити и 
захтев за редовно исплату путних трошкова јер ту постоје проблеми као и 
јубиларних награда,решења председницима за плаћено одсуство у складу са 
колективним уговором,тражити додатно пензионо и здравствено осигурање с 
обзиром да немамо обавезне лекарске прегледе у складу са ЗИКС-ом. 
 
 
 

 Након изнетих дискусија донете су следеће одлуке и закључци: 
 
 

 
1. Усваја се записник са Скупштине Ј.С.О. од 07.09.2012.године 
2. Усваја се записник са састанка са Директором управе од 15.11.2012.године 
3. Усваја се Годишњи извештај о раду Ј.С.О. за 2012-у годину 
4. Усваја се Извештај о финансијском пословању Ј.С.О .за период од 

01.01.2012.-31.01.2012.године 
5. Обавити консултације са синдикатом Независност и заказати састанак са 

Директором управе 
6. Захтевати од Управе за извршење рефундацију трошкова за радничке игре 

из средстава сопствених прихода у складу са договором са синдикатом 
7. Дневнице за састанке убудуће ће се исплаћивати у износу од 2.000 динара 
8. Извршити набавку лап топова за чланове Председништва а постојеће дати 

на реверс синдикалним организацијама које немају до набавке нових 
9. Председници синдикалних организација у писменој форми да доставе 

председнику синдиката предлоге радних места за које сматрају да треба да 
имају бенефицију и у ком обиму а до сада нису била бенефицирана или су 
новоформирана радна места 

10. Упутити протест Директору управе због незаконитог и нестручног 
понашања представника који долазе у надзор рада завода 

11. Захтевати доследну примену Посебног колективног уговора за државне 
органе како у погледу индивидуалних тако и колективних права запослених 

12. Захтевати исплату заосталих дневница и путних трошкова за запослене 
13. Захтевати да се што хитније реши статус запослених на одређено време који 

раде на радним местима која су предвиђена Правилником о систематизацији 
радних места 

14. Упутити предлоге синдиката на нову верзију ЗИКС-а у складу са изнетим у 
дискусији 

 
 
 
Секретар ЈСОУИКС                                                                              Председник 
  Брауновић Момо                                                                                   ЈСОУИКС 
                                                                                                            Куриџа Драгољуб 
 


