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I 
 

УВОДНИ ДЕО 
 

У предходном једногодишњем периоду Ј.С.О. је одржала низ састанака, како 
Председништва, тако и годишњих скупштина са Председницима синдикалних 
организација члановима Ј.С.О. као и састанака са Директором управе и 
представницима министарства правде.На свим тим састанцима основне теме које 
су разматране,биле су материјални положај запослених и начин да се исти 
побољша, као и сам радно-правни статус запослених.Основни акценат у раду 
Председништва стављен је на пуној информисаности чланства са свих одржаних 
састанака,слањем свих записника Председницима синдикалних организација,како 
би преко својих огласних табли могли да информишу чланство а сви материјали 
везани за рад Ј.С.О.су редовно прослеђивани и путем сајта. 

 
Председништво Ј.С.О. је у предходном једногодишњем периоду у складу са 

Правилником о додели материјалне помоћи члановима синдиката из средстава 
Ј.С.О. и на основу Правилника додељивало  материјалну помоћ члановима у износу 
од 10.000 динара у случајевима теже болести члана синдиката као и у случајевима 
смрти члана уже породице, члана синдиката а изузетно у предходној години због 
елементарних непогода које су задесиле нашу земљу један део помоћи члановима 
одвојен је и за помоћ у санацији штета које су проузроковане катастрофалним 
поплавама које су задесиле поједине делове земље..По том основу са рачуна Ј.С.О. 
исплаћено је око 50 новчаних помоћи нашим члановима и на тај начин смо 
покушали да будемо што ближи чланству и да помогнемо у оквиру својих 
могућности када је то члановима и најпотребније. 

 
У току 2014-те године око 100 запослених из више установа је учествовало на 

радничко-спортским играма у организацији Синдиката правосуђа које су се 
одржавале у Грчкој у месту Уранополис у периоду од 05-10.10.2014.године као и 
регионалним играма синдиката правосуђа југо-источне Европе на којима су учешће 
узели победници у појединим дисциплинама на одржаним радничко-спортским 
сусретима у Будви а које су се  одржале у Бањи Врућици у периоду од 25-
28.09.2014.године. 

 
На основу одлуке Председништва Ј.С.О.и у току 2014-те године организован је 

и рекреативни одмор за запослене чланове синдиката у хотелу „Моравица” у Соко 
Бањи о трошку Јединствене синдикалне организације и на тај начин смо омогућили 
здравствену рехабилитацију за око 6 запослених чланова синдиката који нису 
искористили ту могућност у току предходне године и са оваквим акцијама 
намеравамо да наставимо и убудуће. 
 

Из наведеног је јасно да смо се у предходном периоду максимално одговорно и 
савесно односили према средствима која су нам била на располагању и да смо их 
користили искључиво за одржавање састанака и нормално функционисање и рад 
Председништва и Скупштине.  

 
Финансијска дисциплина у уплати чланарине од стране синдикалних 

организација у протеклом периоду је била задовољавајућа и углавном у складу са 
Правилником који смо доставили свим Председницима синдикалних 



организација.Да би Председништво и даље могло да спроводи започете 
акције,неопходно је да то тако и остане. 

 
Чланови Председништа и  Скупштине су у предходном једногодишњем 

периоду одржали укупно 14 састанака што довољно говори о томе да смо се 
интензивно трудили да покушамо да решавамо нагомилане проблеме који 
оптерећују запослене у затворима, и да смо одржали 2 Скупштине само у овој 
години а да су у предходном мандатном периоду за 4 године одржане 3 Скупштине 
свих председника. У току 2011.године смо као синдикат успели системски да 
решимо питање повећања зарада за већину запослених у Управи за извршење 
кривичних санкција чиме смо по први пут након 10 година успели да поправимо 
укупни материјални положај запослених на чему су нам свесрдно честитали и 
одали признање, што директно што индиректно, и већина осталих синдиката што је 
само по себи допринело и јачању угледа и поштовања Ј.С.О. у синдикалном свету а 
и код самог послодавца, а у току 2012.године смо успели да издејствујемо 
доношење новог Правилника о систематизацији радних места у Управи за 
извршење кривичних санкција.У току 2013.године смо узели учешће у раду 
комисије за израду Правилника о бенефицираним радним местима која је обишла 
одређени број завода и радна места у њима али је дошло до застоја у раду комисије 
због пролонгирања доношења новог ЗИКС-а и очекујемо да ће се у наступајућој 
години и тај посао завршити.Став Председништва и Скупштине је да не треба да се 
задовољимо постигнутим већ да и даље треба активно да радимо на поправљању 
материјалног положаја запослених а нарочито на поправљању радно-правног 
положаја и самог статуса запослених у установама за извршење кривичних 
санкција те нам је из тог разлога приоритет у раду у току 2014.године био 
доношење новог  Правилника о бенефицираним радним местима у управи за 
извршење кривичних санкција као и новог Закона о извршењу кривичних санкција. 

 
Крајем године дошло је до доношења Закона о умањењу зарада запослених у 

јавном сектору за 10% што је довело до великог незадовољства запослених и до 
нарушавања материјалног статуса који је довео до тога да се сви наши напори у 
поправљању материјалног положаја кроз предходни период бришу вољом и 
неспособношћу владајућих моћника.Такође крајем године престао је са важењем и 
Посебан колективни уговор за државне органе и приступило се преговорима са 
послодавцем око доношења новог. 

 
Поред наведеног из Владе је за наредну годину најављена и рационализација 

броја запослених у јавном сектору где ће на удару бити и запослени у Управи за 
извршење кривичних санкција који раде на одређено време и активности синдиката 
у наредном периоду ће бити усмерене и на пружање правне заштите тим 
запосленим који у том радном статусу раде више година.Активности синдиката у 
наредном периоду биће усмерене  и на добијање статуса правосудне полиције за 
запослене у служби за обезбеђење и њеном опремању новим униформама и 
специјалним средствима као и изради службених легитимација за све запослене у 
тој служби.Стални задатак биће нам и праћење примене позитивних законских 
прописа нарочито у погледу права запослених као и у доследној примени одредби 
Посебног колективног уговора за државне органе који треба да буде донет у првом 
кварталу наредне године. 

 
 
 



II 
 

ХРОНОЛОШКИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ 
 

 
 Дана 24.01.2014.године председник Ј.С.О. је као члан Председништва синдиката 
правосуђа присуствовао састанку са представницима Министарства правде и то 
шефом кабинета министра правде Дејаном Царевићем,помоћницом министра за 
финансије у министарству правде Славицом Јелачом и помоћницом министра правде 
за правосуђе Љиљаном Благојевић а тема разговора је била рефундација средстава за 
радничко-спортске игре за затворе, проблем запослених на одређено време који раде 
на одређено дужи низ година,доношење новог ЗИКС-а и Правилника о 
бенефицираним радним местима за запослене у затворима,регулисање заосталих 
путних трошкова и дневница за запослене у Управи за извршење кривичних 
санкција,напредовање запослених у виши платни разред у току 2014.године као и 
исплата награда намештеницима у складу са законом као и јубиларних награда. 
  
 Дана 24.01.2014.године је одржан састанак председника Ј.С.О. као и председнице 
синдиката правосуђа у КПЗ Сремска Митровица са запосленима у тој установи на 
коме је расправљано о формирању синдикалне организације у тој установи као и 
пружању помоћи у даљем раду и омасовљењу чланства.Поред наведеног тема 
састанка били су и проблеми које запослени у тој установи имају, начини да се они 
превазиђу а посебно у могућности утицаја да се реши проблем не исплаћених 
дневница за спровођења на судове. 
  
 Дана 18.02.2014.године је одржан састанак Председништва Ј.С.О. у Београду и на 
истом су донете следеће одлуке и закључци: 
 
 

1. Усваја се записник са Скупштине Ј.С.О. од 15.10.2013.године 
2. Усваја се записник са састанка делегације Ј.С.О.са Директором управе од 

28.11.2013.године 
3. Усваја се Годишњи извештај о раду Ј.С.О.за 2013.годину 
4. Усваја се Извештај о финансијском пословању Ј.С.О.за период од 

01.01.2013.-31.12.2013.године 
5. Упутити допис Директору управе и Министру правде са захтевом за 

рефундацију трошкова за радничке игре за сва дуговања и за све установе 
којима то још није исплаћено 

6. Захтевати решавање проблема запослених на одређено време 
7. Захтевати од Директора управе континуитет у исплати зарада,путних 

трошкова и дневница 
8. Захтевати исплату јубиларних награда за запослене у складу са Посебним 

колективним уговором за државне органе 
9. Захтевати наставак рада на Правилнику за бенефицирана радна места 
10. Захтевати доследну примену Закона у погледу напредовања запослених у 

виши платни разред и награда намештеницима 
11. Изборе у синдикалним организацијама спровести у складу са одлуком 

Савеза самосталних синдиката Србије и у роковима предвиђеним одлуком 
12. На састанку са Директором управе испитати могућности за одржавање 

радничких игара на нивоу Управе за извршење кривичних санкција 
 



Дана 12.03.2014.године је одржан састанак Председништва Ј.С.О. са Директором 
управе Миланом Стевовићем и кординатором Велимиром Видићем у Београду на 
коме су разматране могућности за организовање радничко-спортских игара на нивоу 
Управе за извршење кривичних санкција. 
 

Дана 15.04.2014.године је одржан састанак Скупштине Ј.С.О. у Београду и на 
истом су донете следеће одлуке и закључци: 

 
1. Усваја се записник са састанка Скупштине Ј.С.О.од 15.10.2013.године 
2. Усваја се записник са састанка делегације Ј.С.О. са Директором управе од 

28.11.2013.године 
3. Усваја се записник са састанка Председништва Ј.С.О.од 18.02.2014.године 
4. Усваја се Годишњи извештај о раду Ј.С.О.за 2013.годину 
5. Усваја се Извештај о финансијском пословању Ј.С.О. за период од 

01.01.2013.-31.12.2013.год. 
6. Верификују се мандати у Скупштини Ј.С.О.за:Влајић Бобана и Попов Дејана 
7. Заказати састанак са Директором управе и изнети проблеме запослених и 

ставове синдиката са предходних састанака 
8. Потврђује се став изнет Управи да сви запослени треба да имају увећање 

коефицијента од 30%  у предлогу новог ЗИКС-а 
9. Захтевати редовну исплату путних трошкова и дневница за запослене у 

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

запослене у затворима и захтевамо што хитније доношење новог 
Правилника о бенефицираним радним местима 

11. Захтевати што хитније решавање статуса запослених на одређено време 
12. Даје се подршка председнику синдиката у КПЗ Ниш и запосленима 

изложеним мобингу 
13. У договору са председником синдиката КПЗ Ниш заказати састанак 

Председништва Ј.С.О. са запосленима у тој установи 
14. Свака синдикална организација ће самостално одлучивати о учешћу на 

радничким спортским играма у организацији Управе за извршење 
кривичних санкција 

15. Изборе у синдикалним организацијама спровести у складу са одлуком Већа 
Савеза самосталних синдиката Србије и одлуком надлежних органа гранског 
синдиката 

16. За Изборну скупштину припремити захвалнице и адекватне поклоне 
председницима синдиката којима истиче мандат као знак пажње за уложени 
рад и труд на јачању синдиката 

17. Приликом доношења новог Закона у раду синдикалне организације су 
обавезне да ускладе деловање са одлукама Савеза самосталних синдиката 
Србије 

 
Дана 13.06.2014.године је одржан састанак Председништва Ј.С.О. у КПЗ Ниш и 

на истом су донете 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 

 
       Дана 09.07.2014.године је одржан заједнички састанак делегације Ј.С.О. и 
Гранског синдиката управе,правосуђа одбране и полиције Независност са 
Директором управе Миланом Стевовићем у Београду и на истом су донете следеће 
одлуке и закључци: 
 

1. Социјални дијалог између репрезентативних синдиката и управе ће се 
наставити и састанци ће се одржавати квартално 

2. Директор управе ће иницирати састанак представника синдиката и управе са 
Комисијом за контролу извршења кривичних санкција у Скупштини Србије 

3. Пре састанка у Скупштини организоваће се још један састанак представника 
синдиката и управе ради усаглашавања заједничких ставова за наступ пред 
Комисијом за контролу извршења кривичних санкција 

4. Синдикати да доставе управи примедбе и сугестије на подзаконске акте за 
које постоји интерес запослених 

5. Заједнички став синдиката и управе је да Управу за извршење кривичних 
санкција треба изузети из примене Закона о умањењу зарада у јавном 
сектору 

6. Директор управе је сагласан да није неопходна суспензија запослених за 
блаже дисциплинске преступе 

7. Нема законских сметњи да се запосленима у КПЗ Ваљево који су били 
ангажовани на одбрани завода од поплава исплате прековремени сати 

8. За расподелу станова у КПЗ Ниш надлежна је стамбена комисија 
Министарства правде 

9. Путни трошкови запосленима биће исплаћивани месец за месец 
10. У погледу дописа синдиката Специјалне затворске болнице Директор 

управе сматра да су за решење проблема надлежни управник установе и 
Инспекторат за рад и инспекција  

 



 Дана 15.07.2014.године је одржан заједнички састанак делегације Ј.С.О. и 
Гранског синдиката управе,правосуђа одбране и полиције Независност са 
саветником за безбедност у управи Милошем Ракићем и начелницом одељења за 
правне послове Надеждом Шавијом у Београду и на истом су донете следеће одлуке 
и закључци: 
 

1. Сви запослени у Управи за извршење кривичних санкција који раде са 
лицима лишеним слободе треба да имају бенефицију 

2. Потребно је попунити сва систематизована радна места у Управи за 
извршење кривичних санкција која су упражњена 

3. Запослене у Управи за извршење кривичних санкција треба изузети од 
примене Закона о умањењу зарада у јавном сектору 

4. Неопходно је системски решити питање дугова за спровођење лица лишених 
слободе које судови имају према установама за извршење кривичних 
санкција 

5. Неопходно је изнаћи решења за што хитнији пријем запослених који раде на 
одређено време 

6. Иницирати измене Закона о оружју и муницији и Закона о здравственом 
осигурању пред Комисијом за контролу извршења кривичних санкција 

 
 Дана 16.07.2014.године је одржан заједнички састанак делегације Ј.С.О. и 
Гранског синдиката управе,правосуђа одбране и полиције Независност са Комисијом 
за контролу извршења кривичних санкција у Скупштини Србије и са разговорима 
који су том приликом вођени сте упознати кроз писмени извештај са састанка који 
вам је достављен. 
 
 Дана 13.08.2014.године на  захтев председника Ј.С.О. и у складу са иницијативом 
запослених из Специјалне затворске болнице одржан је састанак Директора управе и 
саветника у управи за извршење кривичних санкција са запосленима у овој установи 
на којем се расправљало о нагомиланим проблемима у раду који ова установа има 
као и о статусу запослених здравствене струке и то  проблему са полагањем 
државног испита који се од њих захтева и поред тога што су већ положили стручни 
испит у оквиру струке као и о условима рада у тој установи и недовољном улагању 
државе да се поправе услови рада. 
 

У времену од 25-28.09.2014.године у Бањи Врућици су одржане регионалне 
радничко спортске игре Синдиката правосуђа из југоисточне Европе на којима је 
учествовао и одређени број синдикалних организација из затворског система који 
су освојили прва места на радничко спортским играма у Будви и на тај начин 
представљали репрезентацију Синдиката правосуђа на овим играма.  
 
 У времену од 05-10.10.2014.године у Уранополису у Грчкој су одржане  
радничко спортске игре Синдиката правосуђа на којима је учешће узело и више 
синдикалних организација из затворског система са око стотинак такмичара. 
 
 Дана 12.11.2014.године председник Ј.С.О. је као члан Председништва синдиката 
правосуђа присуствовао састанку са представницима Министарства правде и 
то:министром правде Николом Селаковићем,помоћником министра правде и 
државне управе за правосуђе Љиљаном Благојевић,помоћником министра правде и 
државне управе за материјално финансијске послове Славицом Јелачом и на истом је 
расправљано о најављеним мерама штедње које је најавила Влада за наредну 
буџетску годину,дуговањима које Управа за извршење има према синдикалним 



организацијама за рефундацију средстава за радничке игре,запосленима на одређено 
време,потреби започињања преговора око колективног уговора као и о проблемима 
запослених у Специјалној затворској болници и том приликом је министар правде 
позван да посети ову установу и упозна се са радом и проблемима које запослени 
имају. 
 
 Дана 12.11.2014.године у складу са иницијативом запослених из Специјалне 
затворске болнице одржан је састанак Председника Ј.С.О. и Председнице Синдиката 
правосуђа са запосленима у тој установи са акцентом на услове 
рада,бенефиције,могућност увођења скраћеног радног времена и осталим 
нагомиланим проблемима запослених у тој установи. 
 
 Дана 14.11.2014.године је одржан заједнички састанак делегације Ј.С.О. и 
Гранског синдиката управе,правосуђа одбране и полиције Независност са 
Министром правде Николом Селаковићем и Директором управе Миланом 
Стевовићем у Београду и на истом су донете следеће одлуке и закључци: 
 

1. Социјални дијалог између репрезентативних синдиката,министарства и 
управе ће се наставити и састанци ће се одржавати континуирано 

2. У циљу решавања проблема у функционисању Специјалне затворске 
болнице и Васпитно-поправног дома министарство правде ће заједно са 
министарством просвете и министарством здравља иницирати измене 
Закона о основном и средњем образовању и Закона о здравственој заштити 

3. Министар правде и министар здравља ће посетити Специјалну затворску 
болницу и упознати се са условима рада у тој установи 

4. Потребно је размотрити и систематизовати радно место хигијеничара у 
Специјалној затворској болници са неопходним бројем извршилаца 

5. Питање запослених на одређено време биће решавано у складу са 
приоритетима и могућностима Владе 

6. Управа за извршење кривичних санкција да изнађе решење за рефундацију 
трошкова запосленима за учешће на радничким играма 

7. Министарство правде ће учинити све да установе за извршење кривичних 
санкција и даље наставе да располажу са сопственим приходима и да се 
унапреди пословање затворских економија 

8. Министар правде ће заложити сав свој политички ауторитет као министар и 
подпредседник највеће парламентарне странке да се не дира у постојеће 
бенефиције запослених у затворском систему 

9.  
Дана 20.11.2014.године је одржан састанак Скупштине чланова Ј.С.О. у Београду 

и на истом су донете следеће одлуке и закључци: 
 

1. Усваја се записник са састанка Скупштине Ј.С.О.од 15.04.2014.године 
2. Усваја се записник са састанка Председништва Ј.С.О. у КПЗ Ниш од 

13.06.2014.године 
3. Усваја се записник са састанка делегације Ј.С.О.са Директором управе од 

09.07.2014.године 
4. Усваја се записник са састанка делегације  Ј.С.О.са представницима Управе 

за извршење кривичних санкција од 15.07.2014.године 
5. Усваја се Извештај са састанка делегације Ј.С.О. са Комисијом за контролу 

извршења кривичних санкција у Скупштини Србије од 16.07.2014.године 
6. Заказати састанак са Директором управе и изнети проблеме запослених и 

ставове синдиката са предходних састанака 



7. Противимо се сваком покушају укидања и редукције бенефиција за 
запослене у затворима и захтевамо што хитније доношење новог 
Правилника о бенефицираним радним местима 

8. Изборе у синдикалним организацијама организовати и спровести у складу са 
Одлуком Синдиката правосуђа од 24.10.2014.године 

9. Извршити набавку лап-топ рачунара за синдикалне организације КПЗ 
Београд и КПЗ Сремска Митровица 

10. Донета одлука да се покрену  тужбе за неизмирене обавезе према 
синдикалним организацијама по основу учешћа на радничким играма и да се 
са одлуком упозна Синдикат правосуђа 

11. Захтевати исплату новчаног бона за новогодишње поклоне деци запослених 
12. Понудити Директору управе нагодбу за путне трошкове за запослене у КПЗ 

Београд да би се избегли судски трошкови 
 
 Дана 16.12.2014.године је одржан заједнички састанак делегације Ј.С.О. и 
Гранског синдиката управе,правосуђа одбране и полиције Независност са  
Директором управе Миланом Стевовићем у Београду и на истом су донете следеће 
одлуке и закључци: 
 

1. Социјални дијалог између репрезентативних синдиката и управе ће се 
наставити и састанци ће се одржавати квартално 

2. До краја године биће отворене канцеларије за алтернативне санкције у свим 
окрузима у Србији 

3. У наредној години ће бити инициране измене законских прописа које се 
тичу запослених здравствене и просветне струке 

4. Министарство правде и Управа за извршење кривичних санкција ће 
уложити максималне напоре и истрајати у ставу да нико од запослених не 
изгуби бенефицију већ да се уштеде изврше кроз степеновање бенефиција 

5. Због одлуке Владе о забрани исплате новчаних ваучера за куповину 
новогодишњих пакетића за децу запослених Управа није у могућности да 
изврши исплату истих 

6. За организацију РСИ запослених у затворима не постоји расположиви фонд 
буџетских средстава с обзиром на пројектоване мере штедње 

7. Усвајање Правилника о систематизацији и Правилника о бенефицијама би 
по мишљењу Директора управе могло бити крајем марта или почетком 
априла 

8. У буџету за 2015.годину су обезбеђена средства за исплату јубиларних 
награда али нису планирана средства за исплату награда намештеницима 

 
 
 
 
  
                                                                                                          Председник 
  Ј.С.О. 
     Куриџа Драгољуб 
 
 
 


