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ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА ПРЕДСТАВНИКА СИНДИКАТА Ј.С.О. И 
СИНДИКАТА НЕЗАВИСНОСТ СА КОРДИНАТОРОМ У УПРАВИ ЗА 

ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ВЕЛИМИРОМ ВИДИЋЕМ КОЈИ ЈЕ 
ОДРЖАН 18.05.2015.ГОДИНЕ 

 
 

Састанак представника Синдиката Ј.С.О. и Синдиката Независност  одржан 
је дана 18.05.2015.године у Београду, у просторијама Управе за извршење 
кривичних санкција,Немањина 22-26,са почетком у 09,00 часова. 

Састанку присуствују чланови  Синдиката Ј.С.О. Куриџа Драгољуб и 
чланови Синдиката Независност Дакић Драган и Чабрић Драган. 

Испред Управе за извршење кривичних санкција састанку је присуствовао 
кординатор Велимир Видић а накнадно се састанку прикључио и Директор управе 
Милан Стевовић. 
 
Велимир Видић упознаје присутне да је разлог позива за овај састанак 
операционализација договора везаних за разговоре који су вођени од стране 
Директора управе и присутних синдиката на предходном састанку који је одржан 
30.04.2015.године а везано за два питања која су остала да се разреше и тичу се 
одржавања радничких спортских игара Управе за извршење кривичних санкција и 
исплате путних трошкова за запослене у КПЗ Београд.У погледу исплате путних 
трошкова за запослене у КПЗ Београд Директор управе је обавио разговор са 
управником Павловићем и договорено је да се уједначи пракса исплате путних 
трошкова у свим установама у оквиру система о чему ће сви управници добити 
допис и предаје представницима синдиката предлог наредбе која треба да се 
проследи управницима уколико се представници синдиката сложе са предложеним 
текстом.Не желимо да улазимо у детаље и понудили смо практично решење које 
неће бити у супротности са законом,уредбом о накнадама за запослене у државним 
органима и посебно новим колективним уговором који је ступио на снагу.Пошли 
смо од тога да су то млади људи који треба да заснивају породице и да 
пренебрегнемо у овом тренутку чињеницу да ће сигурно бити и злоупотреба али да 
и убудуће треба да на овај начин решавамо ствари а не да се судимо.Оно што је 
било до сада нека решава суд али је битно да кренемо са исплатом путних 
трошкова и за те запослене који једва састављају крај са крајем без обзира и на оне 
који ће ово и да злоупотребе. 
Куриџа Драгољуб се слаже са предложеним текстом наредбе Директора управе 
која треба да се проследи управницима завода везано за уједначавање праксе у 
исплати путних трошкова и додаје да је то оно што је синдикат од самог почетка и 
тражио и да је то требало и далеко раније да се уради.Управа је та која треба да 
контролише запослене и да спречава злоупотребе уколико их буде.То је рекао и на 
састанку са Директором управе а и сада понавља да они који буду 



злоупотребљавали свој положај неће имати подршку синдиката у томе и да је сва 
одговорност на њима а управа нека врши контролу што јој је и посао. 
Дакић Драган се такође слаже са изнетим текстом који је дат синдикату на увид. 
Велимир Видић износи да је он у току предходне недеље био у Соко Бањи да 
извиди могућности и капацитете хотела за одржавање радничких спортских игара у 
складу са одобрењем Директора управе који је дао на предходном састанку са 
синдикатима.Хотел Здрављак је почео да ради и узео га је неко у закуп на 6 месеци 
тако да неће бити проблем да се користе и његови капацитети као и спортски 
терени с обзиром да их хотел Моравица нема.Ми као Управа смо имали одређена 
потраживања везана за хотел Здрављак али нисмо у могућности да их реализујемо с 
обзиром да је нова агенција која је узела хотел у закуп исти добила на 6 месеци без 
обавеза према предходним дуговима које је хотел имао.Планирано је да се игре 
одрже за око 500 учесника у првој недељи септембра и орјентациона цена би била 
између 2.100 и 2.200 динара по пансиону и у ту цену би било урачунато и 
коришћење терена.Моравица има капацитет за око 200 људи а остатак би био 
смештен у Здрављаку.Цена пансиона у Моравици је 1.650 динара и ту би се ишло 
на нивелацију цена.Свечана вечера би била у хотелу Моравица а идеја је да се 
позову и гости из Републике Српске.Ми ће мо се у име Управе за извршење 
обратити и Министарству спорта са молбом да одвоје део средстава за одржавање 
ове манифестације.Требало би предвидети и адекватне награде за најбољег 
спортисту и спортискињу игара у виду бесплатног боравка у хотелу Моравица.Од 
синдиката очекујемо да се својим предлозима укључе у организацију игара заједно 
са управом. 
Куриџа Драгољуб износи да синдикат има искуства у организовању радничких 
игара и правилнике и билтене са предходних игара које су одржаване и да на тај 
начин могу да помогну и олакшају организацију истих. 
Велимир Видић износи да би било добро да се синдикати састану на ту тему и 
договоре и доставе управи предлоге у писменој форми. 
Чабрић Драган подсећа Директора управе на праксу која је постојала у Управи за 
извршење кривичних санкција да се један део запослених из система награди 
бесплатним боравком и одмором у хотелу Моравица с обзиром да је то наш хотел и 
да би то добро одјекнуло међу запосленима јер би их уверило да се о њима брине у 
складу са могућностима а ти трошкови нису велики.Такође износи да ако постоји 
могућност да се синдикатима изиђе у сусрет да им се од стране управе издају 
компјутери на коришћење у свом раду с обзиром да по његовом сазнању постоји 
вишак компјутера у управи а синдикату би добро дошли јер смо танки са 
средствима за њихову набавку. 
 
 
 
 
 
 
        Председник 
     Ј.С.О. 
 Куриџа Драгољуб 


