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Састанак Скупштине Јединствене синдикалне организације запослених у установама 
за извршење кривичних санкција (Ј.С.О.) одржан је дана 15.03.2013.године  у  Београду, 
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Састанку присуствују чланови Скупштине Ј.С.О.:Куриџа Драгољуб-КПЗ Сомбор, 

Папић Добривој- КПЗ Пожаревац, Бајић Славица - ОЗ Зрењанин, Новаковић Млађен -СЗБ 
Београд, Седларевић Милун-КПЗ Ваљево, Брауновић Момо-ОЗ Београд, Арсенијевић 
Мића-ОЗ Панчево-одсек Вршац, Браловић Слободан, Милосављевић Слободан-ОЗ Ужице, 
Ристић Душан-ОЗ Крагујевац, Чолић Александар-ОЗ Крушевац, Цвејић Ненад-ОЗ 
Смедерево, Божиновић Дарко, Динуловић Оливер-ОЗ Зајечар, Николић Марјан-ОЗ 
Лесковац, Ђорђевић Мирослав, Павловић Данијела, Ђорђевић Бранислав-КПЗ Ниш, 
Арифовић Енес, Идризовић Рифат-ОЗ Нови Пазар, Гачевић Александар-ОЗ Чачак, Шашић 
Михаило-КПЗ Шабац, Тумбас Грга-ОЗ Суботица. 
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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 записника са састанка Председништва Ј.С.О.од 19.02.2013.године 
4. Усвајање годишњег извештаја о раду Ј.С.О.за 2012-у годину 
5. Усвајање извештаја о финансијском пословању Ј.С.О. за период од 

01.01.2012.-31.01.2012.године 
6. Активности синдиката између две Скупштине 
7. Заузимање става о учешћу у штрајку 
8. Разно 
 

Брауновић Момо поздравља све присутне чланове Скупштине 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 за данашњу Скупштину који је свим 
члановима достављен уз пропратни материјал за данашњи састанак.Упознаје присутне да 
ће председник Ј.С.О.због временских непогода мало каснити на састанак али да они могу 
да почну са радом да се не би губило на времену. 
Присутни чланови Скупштине нису имали примедби на предложани дневни ред, исти је 
једногласно усвојен. 

Прва тачка дневног реда 
 

Брауновић Момо 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 Скупштине 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 поздравља присутне чланове Скупштине и извињава се због 
кашњења на састанак које је прузроковано временским непогодама и великом количином 
снега на путевима који нису чишћени. Захваљује се секретару на дотадашњем вођењу 
састанка и преузима вођење истог. Упознаје присутне да је записник са састанка са 
Директором управе од 15.11.2012.године свима достављен и позива присутне да се 
изјасне, да ли имају примедби на достављени записник и да ли има евентуалних допуна. 
Предлаже да се записник са састанка са Директором управе од 15.11.2012.године усвоји и 
отвара дискусију о истом. 

Брауновић Момо везано за записник констатује да је један део закључака са тог 
састанка реализован, а да један није и да треба да се инсистира на реализацији и 
нереализованих закључака. 

Куриџа Драгољуб се слаже са изнетим у дискусији и да је то обавезујуће за 
представнике синдиката у социјалном дијалогу са Управом за извршење и министарством 
правде али да се овде ради о усвајању записника и да се држимо тога ради ефикаснијег 
рада с обзиром да има велики број тачака дневног реда. 
Присутни чланови Скупштине 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 записником са састанка Председништва Ј.С.О.од 
19.02.2013.године и наводи да је у позиву за данашњу Скупштину грешком одштампан 
датум 22.02.2013.године и да је састанак заправо одржан 19.02.2013.године. Записник су 
сви председници добили у писаној форми и позива чланове Скупштине да записник 
усвоје. 
Седларевић Милун констатује да је на састанку Председништва дискутовано о 
конкретним предлозима синдиката за измене ЗИКС-а и то пет предлога али да они нису 
наведени у тачки 14. у закључцима и одлукама у том записнику. 
Куриџа Драгољуб се слаже са изнетим и да није тачно наведено али се из дискусије која 
је вођена то може повезати и уопштено је наведено из разлога што је остављено за 
планирани састанак Скупштине која је највиши орган Ј.С.О. и која би можда имала још 
неке предлоге које би требало унети у измене ЗИКС-а те да се онда изађе са јединственим 
ставом око тог питања. 
Пошто присутни чланови Скупштине нису имали других примедби на достављени  
записник са састанка Председништва Ј.С.О. од 19.02.2013.године  исти је уз примедбу 
Седларевић Милуна једногласно усвојен. 
 

 Четврта тачка дневног реда 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Скупштине 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. 
Присутни чланови Скупштине нису имали примедби на достављени Годишњи извештај о 
раду Ј.С.О. за 2012-у годину исти је  једногласно усвојен. 
 

Пета тачка дневног реда 
 

Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Скупштине 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.По овом моделу ће се радити и извештај за 
ову годину са паралелним податцима и из предходне године тако да ће моћи да се 
упоређују податци из ове и предходне године и сви ће моћи да имају увид у то како се 
поједине ставке мењају.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 Скупштине 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. 
 

 Шеста тачка дневног реда 
 

Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Скупштине 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. 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-у 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. Дана 19.02.2013.године одржан је састанак 
Председништва Ј.С.О.и о закључцима сте информисани путем записника са тог састанка. 
Дана 26.02.2013.године у складу са закључцима са састанка Председништва су одржане 
консултације са Синдикатом ,,Независност,, око планираног састанка са Директором 
управе коме је упућен захтев за пријем. 

Седларевић Милун поставља питање зашто није организован састанак свих 
чланова Председништва са члановима ,,Независности,, и зашто нисмо добили записник 
већ нас чланови Независности у установама информишу да је био састанак, а ми о томе 
ништа не знамо. 

Куриџа Драгољуб даје објашњење да су одржане консултације а не састанак свих 
чланова председништва са члановима ,,Независности,, јер то није ни планирано и 
закључак са састанка Председништва је био да се обаве консултације, а не састанак јер за 
тим није било потребе. Председништво је на свом састанку донело закључке и одлуке 
које је требало ускладити са колегама из синдиката ,,Независност,, и одредити ко ће 
дискутовати и на коју тему код Директора управе. У нормалној ситуацији за то је 
довољан телефонски контакт између председника два синдиката али с обзиром да сам ја 
морао 26.02.2013.године да долазим у Београд да бих потписао и предао завршни рачун 
искористили смо ту прилику да би се  видели и договорили, из тог разлога су били 
присутни само чланови Председништва из Београда који су тај дан такође потписивали и 
предавали завршне рачуне за своје синдикалне организације. Није било потребно да се 
води записник са консултација већ да се достави само информација о одржаним 
консултацијама и да се стави на сајт. Тај записник је стављен на сајт у тој форми и 
председници синдиката треба да се информишу са сајта који смо формирали у оквиру 
сајта синдиката правосуђа и обавеза је председника синдиката да свакодневно прате сајт и 
информишу се са њега из прве руке као и сви чланови синдиката. То је у циљу боље 
информисаности чланова с обзиром да сајту могу да приступе и од куће и са мобилног 
телефона, а не само са огласних табли синдиката у установама. Сви записници, одлуке и 
дописи ће убудуће да се налазе на сајту, а исти ће бити ажуриран, и са записницима, 
одлукама и дописима и из предходног периода. Уједно позивам председнике синдикалних 
организација да доставе секретару синдиката Моми Брауновићу прилоге о својим 



синдикалним организацијама да би се имала информација о раду и подацима за сваку 
синдикалну организацију на сајту. 
 

 Седма тачка дневног реда 
 

Куриџа Драгољуб упознаје присутне да је Републички одбор Синдиката 
правосуђа као највиши орган синдиката на седници која је одржана 07.03.2013.године 
донео одлуку о организовању штрајка који је заказан за 25.03.2013.године, са захтевом за 
повећање основице за обрачун и исплату зарада и њено изједначавање са основицом коју 
од 01.01.2013.године имају запослени у полицији и војсци, а која износи 25.512,00 динара. 
Тренутна основица по којој се нама обрачунава зарада износи 18.447,00 динара и нижа је 
од минималне цене рада која је нешто већа од 20.000,00 динара што није логично да 
имамо основицу за обрачун плата која је нижа од минималне цене рада у држави. Овај 
захтев у одлуци о ступању у штрајк је компатибилан у односу и на све запослене у 
установама за извршење кривичних санкција и одлука је у складу са статутом синдиката 
обавезујућа за све запослене. У преводу то значи да ми не треба да доносимо посебну 
одлуку о штрајку већ само да се договоримо о модалитетима и начину учешћа запослених 
у затворима у истом. У складу са тим од синдиката правосуђа вам је у материјалу за ову 
седницу достављена и обавеза да направите анкету у својим установама и на данашњи 
састанак да дођете са информацијом о том колики број запослених подржава штрајк и 
изражава слободну вољу да у истом активно учествује. Уколико иза одлуке о штрајку и 
захтева који је изгласан стоји већина запослених у судовима и затворима у штрајк ће се 
ступити 25.03.2013.године и исти ће трајати до испуњења захтева.  

Након изјашњавања председника синдиката и дискусије која је вођена на ту тему  
констатовано је да сви подржавају захтев за повећање основице за исплату зарада као и да 
се да писмена и јавна подршка путем медија, а да ће се о модалитетима и начину учешћа 
запослених у затворима у штрајку накнадно одлучити у складу са развојем ситуације око 
штрајка у судовима. 

 Осма тачка дневног реда 
 

Папић Добривој износи проблем са оцењивањем запослених у установама и 
субјективности оних који врше оцењивање запослених и да су ту на посебном удару 
председници синдиката који се највише замерају управницима у име запослених, и да им 
се надлежни касније кроз оцењивање свете због ставова које износе у име запослених те 
да добијају неоправдано ниске оцене због чега им се онемогућава напредовање у више 
платне разреде у складу са Законом. Из тог разлога предлаже да се формира комисија на 
нивоу установе која би се бавила оцењивањем запослених и да се у такву комисију 
именује и представник синдиката. 

Милосављевић Слободан наводи да је управа тражила од установа да им доставе 
податке о стручним спремама,звањима и коефицијентима запослених као и о платним 
разредима у којима се налазе. Сматра да је оцењивање запослених субјективно и да је 
Уредба о оцењивању запослених лоша. 

Ђорђевић Мирослав поставља питање и дискутује о проблему намештеника који 
су прешли у статус државних службеника, а нису оцењени за предходну годину и сада не 
долазе у обзир за напредовање кроз платне разреде с обзиром да нису оцењени. Поставља 
питање рефундације трошкова од стране министарсва правде и управе за извршење 
кривичних санкција за радничке игре које није реализовано у складу са договором са 
синдикатом и предлаже да се контактира агенција да сачека са наплатом док се не реши 
ово питање са управом. 

Брауновић Момо сматра да треба да се појача рад са чланством на терену у циљу 
боље едукације чланова и да треба на тај начин да ојачамо јединство у Ј.С.О. Након 
најаве предходног штрајка и преговора који су вођени и завршени без штрајка, управници 
су одахнули. 

Седларевић Милун наводи да се и на ове игре иде у организацији исте агенције и 
да ће она постављати проблем учешћа на играма оних установа које нису регулисале 
дуговања за предходне игре и да ће евентуалне уплате за ове игре пребацити за дуг за 
прошле и захтева да Ј.С.О. буде гаранција да ће синдикалне организације платити дуг 
како би исте могле и ове године да иду на игре. 



Арифовић Енес износи да је у ОЗ Нови Пазар извршен надзор од стране управе за 
извршење кривичних санкција и да је том приликом суспендовано решење управника 
издато у складу са чланом 41. Посебног колективног уговора за председника синдиката и 
то по налогу надзора и да је исто замењено другим решењем којим му се то право не 
признаје а да се позива на члан 15. Закона о буџету. Такође износи да је надзор одбио да у 
записник о надзору унесе пријаву о извршеном кривичном делу фалсификовања исправа 
коју је надзору пријавио правник у установи Дабетић Мило. 

Николић Марјан износи проблем начелника Службе за обезбеђења у ОЗ-у у 
Лесковцу који је добио трајно решење о премештају у ОЗ Лесковац од стране управе за 
извршење кривичних санкција мимо његове воље иако је његово пребивалиште ван 
Лесковца. 
Куриџа Драгољуб износи предлоге за измене ЗИКС-а које је предложило 
Председништво и захтава да их Скупштина усвоји и евентуално допуни и то: да 
запослени у служби за обезбеђење добију статус правосудне полиције и овлаштеног 
службеног лица, да годишњи одмор може да траје и дуже од 30 дана у складу са 
колективним уговором,да запослени добију право на 100% плаћено боловање као што је 
то и код полиције, да се време упућивања на рад у другу установу мимо воље запослених 
смањи са 1 године на 6 месеци и да се у члану 264.ЗИКС-а унесе додатно увећање зараде 
од 30% по основу услова рада за све запослене у затворима 
 

 Након изнетих дискусија донете су следеће одлуке и закључци: 
 

1. Усваја се записник са састанка 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 записник са састанка Председништва Ј.С.О.од 19.02.2013.године 
4. Усваја се Годишњи извештај о раду Ј.С.О.за 2012-у годину 
5. Усваја се извештај о финансијском пословању Ј.С.О.за период од 01.01.2012.-

31.12.2012.године 
6. Заказати састанак са Директором управе и изнети проблеме запослених и ставове 

синдиката са предходних састанака 
7. Доставити допис управи са захтевом за рефундацију трошкова за радничке игре 
8. Доставити допис управи са захтевом за признавање права председницима 

синдиката из члана 41.Посебног колективног уговора 
9. Упутити писмену и јавну подршку путем медија штрајку који је заказао 

републички одбор синдиката правосуђа а о модалитетима и начину учешћа 
запослених у затворима у штрајку одлучиће се накнадно у складу са развојем 
ситуације око штрајка у судовима 

10. Захтевати редовну исплату путних трошкова и дневница за запослене у складу са 
законом 

11. Противимо се сваком покушају укидања и редукције бенефиција за запослене у 
затворима 

12. Доставити писмени предлог синдиката управи за извршење и министарству правде 
за измене ЗИКС-а и то:да запослени у служби за обеубеђење добију статус 
правосудне полиције и овлаштеног службеног лица,да годишњи одмор може да 
траје и дуже од 30 дана у складу са колективним уговором,да запослени добију 
право на 100% плаћено боловање као што је то и код полиције,да се време 
упућивања на рад у другу установу мимо воље запослених смањи са 1 године на 6 
месеци и да се у члану 264.ЗИКС-а унесе додатно увећање зараде од 30% по 
основу услова рада за све запослене у затворима. 

  
                                                                                                                     Председник 
  Ј.С.О. 
 Куриџа Драгољуб 


