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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. Усвајање записника са састанка Председништва Ј.С.О.од 15.07.2013.године 
4. Усвајање записника са састанка са Директором управе од 16.07.2013.године 
5. Верификација нових чланова Скупштине Ј.С.О. 
6. Активности синдиката између две Скупштине 
7. Разно 

 
 
 
Куриџа Драгољуб 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 позив за данашњи састанак. 
Пошто чланови Скупштине нису имали примедби на предложани дневни ред исти 
је једногласно усвојен. 
 
 

 



Прва тачка дневног реда 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне са записником са састанка 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 Скупштине нису имали примедби на достављени  
записник са састанка Скупштине Ј.С.О. од 15.03.2013.године  исти је једногласно 
усвојен. 
 

Друга тачка дневног реда 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Скупштине са записником са 
састанка са Директором управе који је одржан 25.03.2013.године који су сви 
добили и позива присутне да се изјасне да ли имају примедби на достављени 
записник и предлаже да се записник усвоји и отвара дискусију о истом.  
 
Пошто присутни чланови Скупштине 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 са записником са састанка Председништва 
Ј.С.О.од 15.07.2013.године и наводи да је састанак Председништва одржан 
непосредно пре састанка са Директором управе да би се дефинисали закључци и 
одлуке које је требало презентовати на састанку са Директором управе с обзиром 
да је Директор управе захтевао да на састанак дођу само председници синдиката. 
Седларевић Милун износи став да у будућем периоду не треба пристајати на 
захтеве Директора да на састанке са њим иде само председник синдиката већ да иде 
делегација од најмање 3 члана. 
Куриџа Драгољуб се слаже са изнетим и да је Председништво већ донело такав 
став и одлуку и да је на Скупштини да својом одлуком потврди такав став. 
 
Пошто присутни чланови Скупштине нису имали других примедби на достављени  
записник са састанка Председништва Ј.С.О. од 15.07.2013.године  исти је уз 
примедбу Седларевић Милуна једногласно усвојен. 
 

 Четврта тачка дневног реда 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Скупштине са записником са 
састанка са Директором управе од 16.07.2013.године  који су сви добили и позива 
присутне да се изјасне да ли имају примедби на достављени записник и предлаже 
да се записник усвоји и отвара дискусију о истом.  
 
 
Пошто присутни чланови Скупштине нису имали примедби на достављени 
записник са састанка са Директором управе од 16.07.2013.године исти је  
једногласно усвојен. 
 
 



Пета тачка дневног реда 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Скупштине Ј.С.О. са чињеницом да 
је од одржавања предходне Скупштине која је одржана 15.03.2013.године до данас 
дошло до формирања две нове синдикалне организације и то у Казнено-поправном 
заводу Београд где је за председника синдикалне организације изабран Томашевић 
Звонко и Казнено-поправном заводу Сремска Митровица где је за председника 
синдикалне организације изабран Бурсаћ Бранислав.Поред наведених нових 
чланова дошло је током маја месеца и до ванредних избора у Казнено-поправном 
заводу Шабац због оставке председника синдикалне организације Шашић Михаила 
и на спроведеним изборима за новог председника синдикалне организације КПЗ 
Шабац је изабран Ђекић Славиша.Желим да искористим ову прилику и да колегама 
честитам на избору и пожелим им много успеха у будућем раду.С обзиром да нема 
сметњи да се њихови мандати верификују позивам присутне да гласањем то и 
потврде. 
 
С обзиром да присутни чланови Скупштине нису имали примедби једногласно је 
извршена верификација нових чланова Скупштине Ј.С.О. и то:Томашевић 
Звонка,Бурсаћ Бранислава и Ђекић Славише који  ће надаље равноправно да 
учествују у раду Скупштине Ј.С.О.  
 
 

 Шеста тачка дневног реда 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Скупштине са активностима које је 
синдикат имао у предходном периоду то јест од одржавања предходне 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 уколико је то потребно.Ја се овом приликом нећу 
упуштати у анализу тих активности већ ћу их таксативно набројати с обзиром да 
сте са истима већ упознати кроз дописе осим уколико постоји потреба код чланова 
Скупштине да се око неке теме задржимо и отворимо дискусију али мислим да је 
то прикладније да урадимо под тачком разно.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.Непосредно након одржавања Скупштине то јест 19.03.2013.године сам 
обавештен од стране управе ОЗ Чачак да је против запосленог председника 
синдиката покренут поступак за дисциплинско кажњавање и да је исти 
суспендован са посла до окончања дисциплинског поступка.Ступио сам у контакт 
са колегом Гачевић Александром и понудио истом неопходну помоћ синдиката али 
је исти сматрао да није потребно и да ће се то брзо завршити што се и 
обистинило.С обзиром да у погледу иницијативе синдиката правосуђа око 
организовања штрајка запослених и захтева који су изношени у погледу повећања 
основице за исплату зарада није било консензуса запослених и потребне критичне 
масе за организовање истог настављена је синдикална борба на начин да је пред 
Агенцијом за мирно решавање радних спорова покренут поступак за решавање 
колективног радног спора са Министарством правде због непоштовања минималне 
цене радног сата за најједноставнији рад и одржано је неколико састанака у току 
месеца марта и априла и том приликом је потписана препорука а у току месеца маја 
и споразум са Министарством правде који на жалост и поред потписа који је 
ставило на споразум Министарство правде не поштује па је Синдикат правосуђа 
био принуђен да тужи Министарство правде и поступак је у току а о исходу истог 
ће те бити обавештени.Везано за срамно понашање Министарсва правде које 



потписује споразуме са репрезентативним синдикатом а након тога исти не 
поштује синдикат је био приморан и да се притужбом обрати и Међународној 
организацији рада и исту упозна са овим проблемомДана 25.03.2013.године одржан 
је састанак са Директором управе где су истом презентовани проблеми које 
запослени имају у раду у установама као и одлуке и закључци са предходно 
одржане Скупштине чланова Ј.С.О.У складу са разговорима који су вођени са 
Директором упућени су дописи кординатору у управи Велимиру Видићу у погледу 
поштовања права председника синдиката у ОЗ Нови Пазар на плаћено одсуство 
које решење је суспендовано од стране управника противправно и због чега је 
упућена жалба Жалбеној комисији Владе али управник и поред тога поново доноси 
решење којим се суспендује право председника синдиката Арифовић Енеса на 
плаћено одсуство у складу са чл.41 Посебног колективног уговора,као и допис 
Директору управе са захтевом за рефундацију дела трошкова за радничко-спортске 
игре у складу са договором синдиката и Министарства правде.У складу са захтевом 
који смо доставили Директору управе исти је проследио дописе управницима 
установа са одлуком да исти у складу са бројем учесника изврше уплате у износу 
од 8.970,00 динара по учеснику.Ову одлуку је спровела већина управника осим 
управника ОЗ Београд,КПЗ Ниш и делимично КПЗ Пожаревац који је уплатио пола 
предвиђеног износа.У складу са мишљењем Министарства правде и државне 
управе и предлога синдиката Директор управе је 17.04.2013.године доставио 
Обавештење управницима завода са образложењем да запослени државни 
службеници могу бити премештени из других служби у службу обезбеђења и након 
тога је одређени број запослених поднео молбе и у току су провере психофизичких 
способности пријављених кандидата и крајем октобра или почетком новембра 
треба да крене и курс за запослене по убрзаном програму.Овде треба напоменути 
да Мишљење које је дало Министарство правде не може бити једнократно и да у 
складу са тим запослени који желе да пређу у службу за обезбеђење могу да се 
поново пријаве уколико им сада то није омогућено од стране управника 
завода.Мислим да је ово посебно интересантно за запослене у служби за обуку и 
упошљавање с обзиром на најаве из Управе и Министарства за рад и социјалну 
политику о измени постојећег Правилника о бенефицираним радним местима 
којим се планира редукција бенефиција за ту службу.Дана 26.04.2013.одржан је 
састанак са управником КПЗ Ниш из разлога поремећених међуљудских односа у 
тој установи као и многобројних проблема у функционисању саме установе.Дана 
10.05.2013.године реагујући на допис Синдиката правосуђа заштитник грађана 
Саша Јанковић се обратио министру правде Николи Селаковићу са ургенцијом за 
што хитније решавање питања запослених на одређено време који раде у том 
статусу већ дужи низ година а на чега синдикат упорно упозорава надлежне у 
Министарству правде и Управи за извршење кривичних санкција.Крајем маја 
обратили смо се дописом Министарству финансија и фискалнон савету са планом 
уштеда у предстојећем ребалансу буџета и могућностима за поправљање 
материјалног положаја запослених.У периоду од 04-09.06.2013.године су одржане 
радничко спортке игре запослених у Будви на којима је учешће узело преко 950 
учесника међу којима и запослени из десетак затворских установа.Крајем јуна због 
ступања на снагу Закона о измирењу новчаних обавеза дошло је до кашњења 
зарада у неколико установа у затворском систему па смо били принуђени да 
интервенишемо како би се настали проблем што хитније решио и запослени у 
будуће редовно добијали своје зараде.Дана 15.07.2013.године одржан је састанак 
Председништва Ј.С.О.на коме су договорени ставови и донете одлуке и закључци 
које је требало презентовати Директору управе на предстојећем састанку.Дана 
16.07.2013.године одржан је састанак са Директором управе.У складу са захтевом 
који смо изнели за ношење интервентних мајци Директор управе је упутио 
обавештење управницима завода дана 17.07.2013.године да запослени могу носити 
редовну или интервентну униформу за време обављања редовних послова у 
просторијама завода.Дана 20.08.2013.године Председништво синдиката правосуђа 



је одржало састанак са Министром правде Николом Селаковићем на коме су поред 
проблема примене потписаног споразума као проблеми представљени и:рад на 
одређено време у продуженом вишегодишњем трајању,оцењивање и примена 
оцена на запослене,немогући услови рада,недовољан и непопуњен број 
запослених,ниске плате и бенефиције на преиспитивању у затворима,редовност 
исплате путних трошкова и дневница за запослене,питање неуједначене судске 
праксе код тужби запослених за незаконито умањену исплату зарада.Дана 
06.09.2013.године у КПЗ Београд је одржан састанак са запосленима и разматрана 
актуелна проблематика у тој установи а као захтеви запослених који су упућени 
Директору управе су дефинисани:исплата дуговања на име путних 
трошкова,исплата накнаде због немогућности коришћења годишњег одмора и 
смена управника и начелника Службе за обезбеђење.Са овим проблемима које 
имају запослени у овој установи је упозната и јавност на конференцији за штампу 
која је одржана 10.09.2013.године.Дана 04.10.2013.године Председништво 
синдиката правосуђа је имало састанак са представницима министарства 
правде,министарства финансија и управе за извршење кривичних санкција на ком 
су нам презентоване мере фискалне политике Владе са пројекцијом буџета за 
наредну годину као и планиране мере штедње које Влада намерава да спроведе у 
наредној буџетској години.Дана 09.10.2013.године је објављен текст интерног 
конкурса за попуњавање извршилачких радних места у Посебном одељењу за 
издржавање казне затвора за кривична дела организованог криминала у КПЗ 
Пожаревац и с обзиром да је остало још неколико дана за конкурисање неопходно 
је да сви који желе да се пријаве убрзају прикупљање потребне документације да не 
би закаснили са пријавом.Дана 14.10.2013.године је одржан састанак са 
запосленима у Спесијалној затворској болници инициран од стране запослених у 
тој установи на ком су били присутни Директор управе и већина саветника из 
Управе за извршење кривичних санкција.На састанку се расправљало о статусу 
установе,условима рада,материјалном положају,радним местима са бенефицираним 
радним стажом и проблему око полагања државног испита за запослене у 
здравственој струци који је наложила Управна инспекција и то за све запослене без 
обзира на године радног стажа а коме се запослени противе сматрајући да су тај 
испит већ положили у оквиру стручног испита који су сви били обавезни да 
полажу. 
 

 Седма тачка дневног реда  
 
Брауновић Момо износи проблем са учешћем у раду члана председништва 
Јоновић Горана из КПЗ за жене Пожаревац који већ дуже време не долази на 
састанке Председништва Ј.С.О.и да Председништво функционише фактички без 
једног члана као и да се исти не јавља на позиве и да има доста проблема и у 
његовом раду у матичној установи где су евидентирана многа дуговања и проблеми 
са финансијским функционисањем синдикалне организације због чега долази до 
исчлањивања запослених из синдиката или до преласка у други синдикат а што је 
очигледна последица лошег рада и неодговорности.Предлаже да се Скупштина 
изјасни о овом проблему и да се на данашњем састанку изврши опозив истог као 
члана Председништва и да се упражњено место попуни другим чланом и даје 
предлог да то буде Томашевић Звонко из КПЗ Београд.  
 
Након дискусије која је вођена на ову тему заузет је став да се до истека мандата 
који је близу не врши замена постојећег члана Председништва већ да 
Председништво настави са радом у постојећем саставу с обзиром да не постоји 
проблем са кворумом у раду јер су остали чланови активни и без обзира на 
одсуство поменутог члана.Већина чланова је сматрала да је контрапродуктивно 
сада бирати новог члана већ да то треба решити кроз редовне изборе који ће се 
одржати у току следеће године на свим нивоима синдикалног организовања. 



 
Седларевић Милун наводи да постоје многобројни проблеми са униформом 
запослених у служби за обезбеђење која не задовољава квалитетом и да није у 
складу са нултим који је представљен члановима комисије.Неодговарајући су 
бројеви униформе који нису стандардни,као и ципеле са којима такође постоји 
проблем са бројевима а приликом првог прања униформа губи боју што говори о 
лошем квалитету.Проблем је и немогућност замене неадекватне униформе.С 
обзиром да је униформа коштала 95 милиона динара што је енормна сума сматра да 
неко треба да одговара за овако потрошени новац пореских обвезника и да је то 
питање за Директора управе и да га свакако треба поставити на следећем састанку 
са истим.Поред тога наводи и да се са проблемом запослених који раде на одређено 
време и даље ништа не решава.Правилник о бенефицираним радним местима и 
даље није донет а у Предлогу ЗИКС-а не стоји да се запосленима коефицијент 
увећава за 30%.Поред наведеног износи захтев да се Скупштина изјасни гласањем 
о даљој сарадњи са синдикатом Независност. 
 
Након спроведене дискусије на тему даље сарадње са синдикатом Независност 
обављено је и гласање на ту тему и након спроведеног гласања је закључено да се 
сарадња са поменутим синдикатом и даље наставља на начин како је то и до сада 
рађено. 
 
Дабетић Мило износи да у Предлогу Зикс-а у новој верзији у члану 263. у ставу 2. 
стоји да се Директору и запосленима у Управи коефицијент увећава 30%.Износи 
проблем са конкурсом за место управника у ОЗ Нови Пазар који је расписан још 
10.06.2013.године али до данас није именован нови управник те установе.У овом 
случају је очигледно да је питање конкурса политизовано а да би то првенствено 
требало бити питање струке а не политике и да је за постојеће стање крива Управа 
за извршење кривичних санкција. 
 
Куриџа Драгољуб примећује да колега Седларевић очигледно има стару верзију 
Предлога ЗИКС-а у којој је питање увећања коефицијената било решено на 
другачији начин него што је то случај у последњој верзији и да смо ми на стару 
верзију управо изнели примедбе које су исправљене у овој новој или последњој 
верзији а тичу се управо увећања коефицијената за све запослене. 
 
Папић Добривој износи проблем са грубим уплитањем у рад синдикалне 
организације КПЗ Пожаревац од стране управе те установе и о кршењу 
колективних права представника синдиката на аутономију у синдикалном 
раду.Наиме управа КПЗ Пожаревац је покренула дисциплински поступак против 
колеге Андреје Јанковића због чланка о активностима синдиката у локалним 
новинама а тиче се учешћа екипе синдиката КПЗ Пожаревац на радничким играма 
у Будви и спортских резултата које је та екипа остварила на поменутим 
играма.Поменути интревју за локалне новине је дат у просторијама синдикалне 
организације али је дисциплински поступак покренут из разлога што управник није 
о томе обавештен као да синдикат има обавезу да консултује управника о својим 
активностима и ако се он сложи може а ако се не сложи не може. 
 
Ђорђевић Мирослав износи проблем који има као председник синдиката у КПЗ 
Ниш а који је сличан изнетом проблему у КПЗ Пожаревац а тиче се његове 
синдикалне активности и последица које због тога трпи од стране управе 
завода.Због системског рада на заштити права запослених која су у КПЗ Ниш 
озбиљно угрожена и због захтева за поравнање пред тужбу због неисплаћених 
дневница и покретања тужби због ускраћивања права запослених на дневни одмор 
у току радног времена исти је премештен на друго радно место у оквиру нижег 
звања од звања које поседује и то без решења о постављењу.Приликом рада на том 



радном месту а ради се о спољашњем обезбеђењу на караули исти је доживео пад и 
озбиљно се повредио тако да се и сада налази на боловању.Индикативно је да је 
управа завода одбила да му изда повредну листу.Са повратком начелнице службе 
за обуку и упошљавање са суспензије а која је под заштитом Агенције за борбу 
против корупције као узбуњивач дошло је до погоршања радне климе за запослене 
у тој служби с обзиром да се иста сада свети свима и масовно се покрећу 
дисциплински поступци против запослених и то на десетине месечно у 
континуитету. 
 
Митић Владан износи проблеме запослених у ВПД Крушевац са павиљонима који 
су изграђени а нису још усељени,са проблемима које имају саветници који су 
поднели тужбе као и проблем запослених који раде на одређено време.Износи 
проблем да запослени у полицији имају плаћено 100% боловање и да треба да 
трагамо за начинима на који начин и ми можемо то да остваримо. 
 
Божиновић Дарко износи податак да је у ОЗ Зајечар расписан јавни конкурс за 
пријем једног броја запослених и то на неодређено време али да је то стигло пре 
неки дан и да још није најбоље упознат са тим али да ће се информисати с обзиром 
да је предпостављао да је то случај и у другим установама али сад види да то није 
случај. 
 
Новаковић Млађен износи проблеме запослених у Специјалној затворској 
болници који су презентовани Директору управе на састанку који је одржан јуче а 
тичу се статуса установе,катастрофалних услова рада,бенефицираних радних места 
и новоуведене обавезе за запослене у здравственој служби да имају обавезу да 
полажу државни испит а којој се исти противе и по цену штрајка.Добра ствар је да 
је Директор управе обишао болницу и уверио се у катастрофално стање.Треба 
инсистирати да се изнађе неко решење за настали проблем и да се реализује 
састанак са Министром правде именованих представника како је Директор управе 
и обећао. 
 
Томашевић Звонко објашњава да  су се запослени у КПЗ Београд ујединили око 
захтева које су поднели Управи за извршење и да од истих неће одустати.Сматра да 
су доста постигли и да су успели да смене Начелника службе за обезбеђење а да од 
поднетих тужби неће одустати и да то сад иде својим током. 
 
Бурсаћ Бранислав износи да по његовим сазнањима Начелник службе за 
обезбеђење у КПЗ Београд није смењен већ је поднео оставку и да се из тог разлога 
не може прогласити победа. 
 
Куриџа Драгољуб сматра да је у овом случају најважније да се постојеће лоше 
стање промени и да је то у ствари циљ коме се тежи.Посебно га брине атак на 
представнике синдиката који се очигледно дешавају смишљено од стране управа 
појединих завода и да се у том смеру мора надаље деловати у смислу заштите 
синдикалних активиста на терену.Предлаже да се да подршка представницима 
синдиката који су изложени шиканирању због свог синдикалног деловања и да се 
на наредним састанцима са Директором посебно изложе поменути случајеви који 
су овде изнети.Уједно ће затражити и подршку Републичког одбора Синдиката 
правосуђа на наредној седници и упознати их са ситуацијом.На крају би желео да 
прокоментарише најављене мере штедње које је најавила Влада за наредну годину 
и да су за нас посебно интересантне две мере и то повећање ПДВ-а са 8 на 10 % за 
животне намирнице које ће неминовно довести до повећања цена за основне 
намирнице и на тај начин до смањења животног стандарда и на најављени 
солидарни порез од 20% на зараде преко 60.000 динара.У ову категорију 
запослених на које ће се односити солидарни порез спадаће свакако и један део 



запослених у установама за извршење кривичних санкција са високом стручном 
спремом али и део запослених у служби за обезбеђење који имају зараде на 
граници овог лимита али ће им фактички у том случају сав остварени 
прековремени рад бити опорезован.С обзиром да се тек очекује предлог Закона о 
буџету и да се још увек калкулише са исплатом награде коју прима полиција 
сматрам да и ми треба да изиђемо са захтевом за исплату награде као што прима и 
полиција и то по моделу како буде решено и за полицију.Јубиларне награде за 
запослене су у поступку решавања и ту не би требало бити проблема као и ваучери 
за новогодишње пакетиће за децу запослених. 
 
   
 

Након изнетих дискусија донете су следеће одлуке и закључци:  
  
 

 
1. Усваја се записник са састанка Скупштине Ј.С.О.од 15.03.2013.године 
2. Усваја се записник са састанка са Директором управе од 25.03.2013.године 
3. Усваја се записник са састанка Председништва Ј.С.О.од 15.07.2013.године 
4. Усваја се записник са састанка са Директором управе од 16.07.2013.године 
5. Верификују се мандати у Скупштини Ј.С.О.за Томашевић Здравка,Бурсаћ 

Бранислава и Ђекић Славишу 
6. На састанке са Директором управе ићи у делегацији од најмање 3 члана 
7. Председништво Ј.С.О. до нових избора наставља са радом у постојећем 

саставу 
8. Наставити сарадњу са синдикатом Независност на начин како је то и до сада 

рађено 
9. Заказати састанак са Директором управе и изнети проблеме запослених и 

ставове синдиката са предходних састанака 
10. Доставити допис управи са захтевом за рефундацију трошкова за радничке 

игре 
11. Захтевати редовну исплату путних трошкова и дневница за запослене у 

складу са законом 
12. Противимо се сваком покушају укидања и редукције бенефиција за 

запослене у затворима 
13. Захтевати што хитније решавање статуса запослених на одређено време 
14. Даје се подршка представницима синдиката у КПЗ Ниш и КПЗ Пожаревац 

који су изложени шиканирању због синдикалног рада 
15. Захтевати подршку Републичког одбора Синдиката правосуђа у заштити 

синдикалних представника који су изложени шиканирању због свог 
синдикалног рада 

16. Захтевати исплату награде за све запослене у затворима као што је то случај 
у полицији по моделу и на начин како је то и за њих решено 

 
 
  
                                                                                                                       Председник 
    Ј.С.О. 

Куриџа Драгољуб 
 
  
 
 

 


