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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 
15.04.2014.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 15.04.2014.године усвоји и отвара дискусију о истом. 
 
Пошто присутни чланови Председништва нису имали примедби на достављени  записник 
са Скупштине Ј.С.О. од 15.04.2014.године  исти је једногласно усвојен. 
 

  



Друга тачка дневног реда 
 
Ђорђевић Мирослав поздравља присутне чланове Председништва Ј.С.О. као и управника 
и заменика управника КПЗ Ниш који су се одазвали позиву да присуствују овом 
данашњем састанку.Захваљује се и члановима синдиката који су се одазвали позиву и 
дошли на овај састанак.Наводи да је један број запослених чланова синдиката спречен да 
присуствује састанку због одласка на сахрану колеге васпитача који је преминуо а да 
доста људи није дошло на састанак и из страха.Наводи да запосленима који нису чланови 
синдиката није дозвољено да присуствују састанку иако је било оних који су то желели.На 
састанак је позвао и начелника службе за обезбеђење који није дошао али не и заменика 
начелника Нинковић Драгана који је дошао иако није позван те инсистира да се заменик 
начелника удаљи са састанка као лице које није члан синдиката а није ни позвано на 
данашњи састанак. 
Нинковић Драган наводи да не види сметњу да присуствује данашњем састанку али да 
ће се удаљити са истог ако је то захтев присутних чланова синдиката и захтева да се у 
записнику констатује да није позван на састанак и да не може да присуствује истом, након 
чега се удаљава са састанка. 
Ђорђевић Мирослав износи да је тема данашњег састанка актуелна проблематика 
запослених у КПЗ Ниш као и лоши међуљудски односи и њихов утицај на безбедност у 
КПЗ Ниш. 
Грбовић Александар износи да је тражио појашњење пре састанка шта значи утицај на 
безбедност у КПЗ Ниш  и на који начин је она угрожена али да га није добио. 
Ђорђевић Мирослав додаје да ће на састанку изнети чињенице које на то указују као и на 
мобинг који се врши у односу на поједине припаднике службе за обезбеђење од стране 
заменика начелника службе за обезбеђење Нинковић Драгана а посебно и злоупотребе у 
служби којима је исти склон.Наводи да ће писмено доставити податке управнику који су 
везани за неправилности које су се десиле у заводу пре постављења управника завода а да 
ће се данас задржати на чињеницама и неправилностима које су се десиле у време мандата 
садашњег управника.Чињенице на које жели да укаже су: да се по налогу заменика 
начелника службе за обезбеђење не прегледају делови пакета за поједина осуђена лица 
чиме се директно нарушава безбедност запослених у заводу јер таквим поступањем у 
завод кроз пакете и без контроле могу ући и недозвољени и опасни предмети који могу 
бити употребљени против безбедности завода и запослених,да се појединим запосленим 
пишу и воде радни сати иако исти нису били на раду по разним основама а водило се као 
да су присутни,да се запосленима прети и захтевају нагодбе а уколико не пристану на то 
против њих се покрећу дисциплински поступци и премештају се на друга радна места,да 
се од стране заменика начелника службе за обезбеђење врши перманентно психичко 
малтретирање и физички напад на запослене,да се врши посебан напад на косовске србе,да 
је против истог поднето више кривичних пријава и да се исти и поред тога још увек налази 
на функцији,да исти захтева од запослених да цинкаре колеге и формира лобије у оквиру 
службе за обезбеђење,да исти даје интервјуе за средства јавног информисања и износи 
податке везане за рад установе у јавност мимо одредби ЗИКС-а,да се против запослених у 
другим установама за такво понашање покрећу дисциплински поступци а да се против 
истог не поступа на исти начин и поред иницијативе која је покренута за његово 
дисциплинско кажњавање,да исти врши и спроводи радње које нису у његовој 
надлежности што се манифестовало у његовом захтеву и притиску на запосленог 
Ђорђевић Мирослава кад је пао и повредио се на радном месту да му покаже где је то 
пао,на ком месту и на ком степенику.Напомиње да се приликом критичног догађаја 
обратио дежурном надзорнику али да му и поред лекарског уверења о повредама није 
признато боловање 100% зато што није покренут поступак у року од 24 сата и да је због 
тога покренуо тужбу као и тужбу за мобинг. 

  



Тодоровић Аца износи да је запослен у служби за обезбеђење 8 година и да 90% људи у 
установи зна за његов случај.Прича о дешавањима везаним за заменика начелника службе 
за обезбеђење Нинковић Драгана који му је писао дисциплинске и преместио га на друго 
радно место и до дан данас је у локалу.То је освета зато што ја нисам његов човек.Отео ме 
је,стрпао у кола и притискао да се изјасним чији сам ја човек.И на друге колеге је вршио 
сличне притиске.Из наведених разлога је против заменика начелника покренуо и кривичну 
пријаву. 
Грбовић Александар наводи да је упознат са наведеним случајем и да се наведени 
догађај десио пола сата након радног времена и изван просторија завода.Из тог разлога и 
не постоји надлежност управника у решавању насталог проблема.На њега је лично вршен 
притисак у вези случаја са замеником начелника и Тодоровићем кад су изашли из кафане 
али је он захтевао да надлежни органи преузму случај и та ствар је сада у тужилаштву и 
правосудни органи раде свој посао.Што се тиче пријаве за мобинг наводи да није успело 
мирење и да је поступак по пријави настављен и да треба сачекати коначну одлуку 
надлежних органа како по овој тако и по кривичној пријави која је поднета против 
заменика начелника као и по пријавама за мобинг које су поднете против начелнице 
службе за обуку и упошљавање.Што се тиче начелнице службе за обуку и упошљавање на 
основу последњих података до којих смо дошли потврђено је да је иста била у праву у 
добром делу тврдњи које је износила а који су везани за злоупотребе које су вршене у 
предходном периоду а везане су за ненаменско трошење средстава и ти подаци ће бити 
комплетирани и прослеђени надлежним органима на поступање у складу са 
законом.Немам намеру да арбитрирам изван својих надлежности али све што је против 
законито биће проверено и процесуирано у складу са законом.Од стране госпође Бартон 
су ми прослеђене три информације о диловању дроге и ја немам намеру никог да штитим 
и трнутно се води предкривични поступак.Јутрос је достављена задња пријава тужиоцу а у 
вези са Нинковићем и Нешићем.Ниједан податак о кривичном делу није се задржао у 
заводу више од 7 дана.Не знам којих је 5 командира са њима подметало дрогу.Кад год 
имате сазнања о кривичном делу ви пријавите и све ће бити прослеђено тужиоцу.Никад до 
сад нису могли запослени да разговарају са управником као сад.Што се тиче 
дисциплинске одговорности у поступку против запосленог Тодоровић Аце износи да је у 
спроведеном поступку запосленог ослободио дисциплинске одговорности за примену 
средстава принуде и да ће и убудуће то чинити где год не буде доказа да је неко одговоран 
али да би се то доказало мора да се покрене и води дисциплински поступак у складу са 
законом.Наводи да је нова управа на добром путу да обнови привредну активност у заводу 
која је готово замрла и да је стигла пројектна документација за изградњу пријемног 
одељења у који ће бити уложено 268 милиона динара и са радовима се креће следеће 
године. 
Стојичић Војкан износи да су највећи проблем биле дисциплинске где нико није био 
ослобођен и да су запослени кажњавани без обзира да ли су или нису криви. 
Градишка Жељко у вези покретања дисциплинског поступка против запосленог 
Тодоровић Аце износи да је осуђено лице поднело пријаву заштитнику грађана и да је 
управа морала да покрене дисциплински поступак да би се проверили наводи и утврдиле 
чињенице везане за наводе осуђеног лица с обзиром на интервенцију заштитника грађана 
и да је након спроведеног поступка доказано да запослени Тодоровић Ацо није применио 
средства принуде према осуђеном лицу и из тог разлога је и ослобођен у дисциплинском 
поступку.Оно што запослени треба да знају је да осуђена лица док су на издржавању казне 
уживају сва права као и да су на слободи и да је једина њихова казна само лишавање 
слободе а у односу на све притужбе које изнесу мора да се поступи у складу са законом и 
да о томе постоји писани траг. 
Тодоровић Аца износи да је на предходном радном месту на којем је радио док није 
покренут дисциплински поступак против њега био награђиван и пошто је у 

  



дисциплинском поступку ослобођен захтева да се врати на радно место на којем је радио 
до покретања дисциплинског поступка. 
Куриџа Драгољуб износи да треба тежити добрим међуљудским односима али да то у 
пракси у многим установама није случај.Добри међуљудски односи су гарант доброг и 
квалитетног обављања послова и задатака а самим тим и доброг функционисања 
завода.Лоши међуљудски односи су често израз недостатка квалитетног социјалног 
дијалога и из тог разлога радује чињеница изнета од стране управника завода да је отворен 
за разговор са запосленима али и са представницима запослених који су синдикално 
организовани и који брину о поштовању колективних права запослених.Важност 
социјалног дијалога произлази из права запослених да буду укључени у разговоре са 
послодавцем о питањима која се односе на свет рада.Добар социјални дијалог 
подразумева:да запослени имају право и начин да буду представљени кроз своје 
организације,да се најбоља и најтрајнија решења постижу кроз сарадњу која је основ 
социјалне стабилности у колективу и да постоје канали кроз које се конфликти дискутују 
и решавају.Социјални дијалог је извор стабилности на свим нивоима од установе до 
друштва у најширем смислу.Овај састанак данас може бити добар пример на који начин 
би требало и убудуће решавати проблеме на које указују запослени и да је неопходно да 
запослени добију праву и квалитетну информацију од стране управе да би се избегле и 
предупредиле могуће манипулације.Ми као синдикат желимо и настојимо да подстичемо 
и охрабрујемо социјални дијалог на нивоу свих установа у систему и у том контексту је 
неопходно подићи свест сваког председника синдиката у установи о неопходности вођења 
континуираног социјалног дијалога са управом као и едукација председника синдиката да 
воде квалитетан социјални дијалог са послодавцем. 
  

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 15.04.2014.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 Савеза самосталних синдиката Србије.Дана 25.04.2014.године је одржана 
седница Републичког одбора Синдиката правосуђа на којој је расправљано о захтеву за 
исплату стимулације и запосленима у затворима,констатовано је да је солидарни порез 
неуставан и расправљано је о захтеву за попуну систематизација како у судовима тако и у 
затворима а посебно о проблему запослених који раде на одређено време.Председница 
синдиката је добила колумну у новинама "Данас" и оглашаваће се петком и износити 
проблеме везане за положај запослених у судовима и затворима.Дана 13.05.2014.године је 
достављена позитивна пресуда по тужби запослених саветника у КПЗ Сомбор за исплату 
разлике зараде која им је исплаћивана по Уредби која је проглашена противуставном број 
Гж1.3549/13 а која је достављена свим синдикалним организацијама.Дана 16.05.2014.је у 
листу "Данас" објављен чланак председнице синдиката правосуђа у коме се износе 
проблеми запослених који раде у затворском систему и то је добар искорак ка 
информисању шире јавности која о проблемима запослених у затворима мало зна.Дана 
20.05.2014.године председник Савеза самосталних синдиката Србије је упутио допис 
председницима синдикалних организација са апелом за помоћ грађанима Србије који су 
настрадали у поплавама.Дана 20.05.2014.године Републички одбор Синдиката правосуђа 
је донео одлуку о одлагању радничко-спортских сусрета због катастрофалних последица 
изазваних поплавама у Србији а накнадни термин ће се покушати уговорити са даваоцем 
услуга о чему ће чланство бити обавештено.Дана 29.05.2014.године прослеђен је допис 
Директора управе Управницима завода са препоруком да се на добровољној бази и уз 
  



сагласност запослених издвоје средства у висини једне дневнице и уплате као солидарна 
помоћ на солидарни рачун Владе.Дана 29.05.2014.године председница синдиката 
правосуђа је објавила чланак у новинама "Данас" у којем су изнети проблеми које имају 
запослени у Специјалној затворској болници у Београду. 
 

Четврта тачка дневног реда 
 
Новаковић Млађен упознаје присутне чланове Председништва да се у Специјалној 
затворској болници и после 4 године од доношења и даље не поштује Акт о процени 
ризика радних места као и мере које су препоручене за отклањање ризика по здравље 
запослених и безбедно обављање послова и задатака.Синдикат се писмено обратио 
управнику са захтевом да се донесе општи акт којим би се примениле све мере за 
остваривање безбедности и здравља на раду утврђене Актом о процени ризика.Сматра да 
би било добро да се организује састанак Директора управе са запосленима на коме би му 
били презентовани захтеви запослених. 
Куриџа Драгољуб износи да није сигуран да је неопходно и могуће донети општи акт 
којим би се примениле наложене мере предвиђене Актом о процени ризика већ да је сам 
тај документ општи акт и да га управник само треба применити.То је његова законска 
обавеза.С обзиром да се исти не примењује у пракси о томе би требало писмено известити 
Министра правде,Министра за рад и социјалну политику и Директора управе а неопходно 
је и упутити захтев инспекцији рада да изврши контролу поштовања примене Акта о 
процени ризика и спровођења наложених мера за отклањање ризика на радном месту.Ми 
смо се у складу са закључком са састанка Скупштине Ј.С.О.обратили Директору управе са 
захтевом за састанак али нас исти још није позвао.Ми ће мо се поново обратити са 
захтевом за пријем с обзиром да су прошле ванредне мере везане за поплаве као и 
активности Директора везане за тај проблем и очекујемо да ће да нас позове на састанак у 
догледно време када можемо да га упознамо и информишемо о овом проблему. 
Седларевић Милун износи проблеме које је имала његова установа КПЗ Ваљево везано 
за елементарне непогоде и поплаве.Наводи да су бујице срушиле мост који води до завода 
и оградни зид и да је поплављено комплетно приземље.Претила је комплетна евакуација 
установе али се ипак одустало од тога и осуђена лица су измештена на спрат али је вода и 
даље у подрумима и у приземљу а немају пумпе за испумпавање па је неизвесно до кад ће 
трајати санација и довођење објеката у функционално стање.Апелује на помоћ синдиката 
с обзиром да има и запослених којима су у поплавама страдали стамбени објекти а и 
делови униформе и опреме су поплављени у магацинима и нису за даљу употребу. 
Куриџа Драгољуб износи да и у другим установама има чланова синдиката који су 
претрпели оштећења на стамбеним објектима и да би требало утврдити тачан број и 
видети на који начин синдикат може да им помогне финансијски у границама својих 
могућности.Запослени су сигурно већ показали иницијативу и солидарност у помоћи 
поплављеном становништву и добровољно пристали на донирање дневнице за помоћ 
поплављенима али та ће финансијска помоћ бити усмерена на јединствени рачун Владе за 
помоћ свим угроженима и бојим се да чланови синдиката од тога неће видети ни динар јер 
ће га Влада усмеравати и додељивати по неким својим приоритетима.Предлаже да се 
чланарина на плату за месец јул додатно увећа за 1% и да се тако обрачуната средства 
усмере на жиро рачун Ј.С.О.са кога би се строго наменски искористила за помоћ 
члановима синдиката који су претрпили штету на стамбеним објектима у 
поплавама.Председници синдикалних организација би били у обавези да прикупе податке 
о члановима који су претрпели штету и да доставе записнике комисија о насталој штети и 
категорији оштећења и да би помоћ синдиката била лимитирана у односу на степен 
оштећења наведен у записнику комисије. 
Папић Добривој наводи да можда није добро решење да се члановима намеће обавеза 
кроз повећање чланарине и да би било добро пронаћи неки други модел. 
  



Куриџа Драгољуб сматра да је то најбржи и најефикаснији модел и да не би било посебно 
оптерећујуће за чланове јер би им се једнократно скинуло са зараде у просеку 300-500 
динара а била би велика помоћ члановима синдиката који су претрпели штету.Осим овог 
модела могуће је обавезати синдикалне организације да у складу са својим могућностима 
солидарно пребаце део средстава на жиро рачун Ј.С.О. или да се председници 
синдикалних организација ангажују на прикупљању новчане помоћи од чланова на 
добровољној бази. 
 
 

 Након изнетих дискусија донете су следеће одлуке и закључци: 
 
 

1. Усваја се записник са Скупштине Ј.С.О. од 15.04.2014.године 
2. Даје се пуна подршка запосленима у КПЗ Ниш да истрају у борби за своја 

колективна и индивидуална права 
3. Наставити са вођењем социјалног дијалога са управом КПЗ Ниш као најбољег 

начина за решавање проблема запослених 
4. Председник синдикалне организације КПЗ Ниш да достави у писменом облику 

управнику завода неправилности и незаконитости везане за период пре постављења 
истога за управника завода 

5. Председник синдикалне организације Специјалне затворске болнице да упути 
писмени допис Министру правде, Министру за рад и социјалну 
политику,Директору управе и инспекцији рада са обавештењем да се у пракси не 
примењују прописане мере за отклањање штетног утицаја на здравље запослених а 
које су препоручене у Акту о процени ризика на радном месту 

6. Захтевати састанак  Председништва са Директором управе и истог упознати са 
проблемима у Специјалној затворској болници 

7. Ј.С.О. ће у границама својих могућности помоћи у функционисању КПЗ Ваљево 
као и у пружању помоћи члановима синдиката који су претрпели штету на 
стамбеним објектима у поплавама 

8. Обавезују се председници синдикалних организација да прикупе податке о броју 
чланова синдиката који су претрпели штете у поплавама и да доставе записнике 
комисија о насталој штети председнику Ј.С.О. 

9. Обавезују се председници синдикалних организација да спроведу акцију 
прикупљања солидарне новчане помоћи за чланове синдиката који су претрпели 
штету на стамбеним објектима у поплавама по једном од предложених модела по 
избору и то:увећањем чланарине за 1% за текући месец,прикупљањем 
добровољних прилога или уплатом дела новчаних средстава у границама својих 
могућности са својих жиро рачуна на рачун Ј.С.О. број:355-1025704-50 

 
 
  
 
 
                                                                                                                   Председник  
 Ј.С.О. 
     Куриџа Драгољуб 

  


