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I 
 

УВОДНИ ДЕО 
 
 

У предходном петогодишњем 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 Министром 
правде.На свим тим састанцима основне теме које су разматране,биле су материјални 
положај запослених и начин да се исти побољша.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. 

 
Председништво Ј.С.О. је у предходном петогодишњем 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.По том основу са рачуна Ј.С.О. исплаћено је око 140 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. 

 
Поред наведеног у току 2010-те године извршена је и набавка лап-топ рачунара за 

установе које исти нису добиле из разлога блокираног рачуна Ј.С.О. и то након што смо 
депоновали потписе и одблокирали рачун након спроведених избора.Извршена су и сва 
заостала плаћања за услуге везане за коришћење рекреативног одмора који је реализован у 
току 2008. и 2009.године а који није био у потпуности плаћен. 

 
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. 

 
 Председништо и  Скупштина су у предходном петогодишњем периоду одржали 

укупно 80 састанака што довољно говори о томе да смо се интензивно трудили да 
покушамо да решавамо нагомилане проблеме који оптерећују запослене у затворима с 
обзиром да је у предходном четворогодишњем периоду одржано свега 16 састанака  за цео 
мандатни период.  
 

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. 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. 

 
У току 2012-те године око 90 запослених из више установа је учествовало на радничко-

спортским играма у организацији Синдиката правосуђа које су се одржавале у Бугарској у 
месту Сунчев Брег у периоду од 05-10.06.2012.године. 

 
На основу одлуке Председништва Ј.С.О. у току 2012-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 90 запослених чланова синдиката и са оваквим акцијама намеравамо 
да наставимо и убудуће. 
 

У току 2012.године смо успели да издејствујемо доношење новог Правилника о 
систематизацији радних места у Управи за извршење кривичних санкција. Поред 
наведеног активности су биле усмерене и на изналажење могућности за повећање зарада 
запослених у звању саветника без бенефиција који су једини не нашом вољом заобиђени и 
који једини нису добили повећање коефицијената а ради се по нашој процени о броју од 
око 80 запослених у систему извршења кривичних санкција као и на добијању статуса 
правосудне полиције за запослене у служби за обезбеђење и њеном опремању новим 
униформама и изради службених легитимација за све запослене у тој служби. 
 

У току 2013-те године око 100 запослених из више установа је учествовало на 
радничко-спортским играма у организацији Синдиката правосуђа које су се одржавале у 
Црној Гори у месту Будва у периоду од 04-09.06.2013.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 
такође одржале у Будви у периоду од 19-22.09.2013.године. 

 
На основу одлуке Председништва Ј.С.О. у току 2013-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 16 запослених чланова синдиката који нису искористили ту 
могућност у току предходне године и са оваквим акцијама намеравамо да наставимо и 
убудуће. 
 

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. 
Посебну пажњу посветили смо проблему запослених на одређено време који се дужи низ 
година налазе у том статусу и могућностима решавања њиховог статуса.Стални задатак 
био нам је и праћење примене позитивних законских прописа нарочито у погледу права 
запослених као и у доследној примени одредби Посебног колективног уговора за државне 
органе. 
 

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. 
 

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 
 
 

2010.ГОДИНА 
 

 
 Дана 22.01.2010.године упућене примедбе Ј.С.О. Министарству за рад и социјалну 
политику на Нацрт закона о пензијском и инвалидском осигурању и обновљен захтев 
Директору управе за извршење кривичних санкција за пријем Председништва Ј.С.О.на 
радни састанак.Тиме је Ј.С.О.била прва која је указала на негативне ефекте тог Закона на 
запослене и то проследила у писаној форми о чему сте били упознати. 
 
 Дана 01.03.2010.године упућен допис Министарству финансија,Министарству правде и 
Председнику владе са захтевом за исплату стимулација за запослене у Установама за 
извршење кривичних санкција као и за корекцију зарада кроз измену коефицијената у 
Уредби. 
 
 Дана 11.03.2010.године је одржана Изборна скупштина чланова Ј.С.О.у Београду и на 
истој су изабрани чланови Председништва Ј.С.О. као и чланови Надзорног одбора Ј.С.О.за 
наредни мандатни период.Изборној скупштини је присуствовао и господин Градимир 



Иванић као лични изасланик Председника СССС Љубисава Орбовића.За Председника 
Ј.С.О.изабран је Куриџа Драгољуб-КПЗ Сомбор.За чланове Председништва Ј.С.О.изабрани 
су:Брауновић Момо-ОЗ Београд,Новаковић Млађен-СЗБ Београд,Јоновић Горан-КПЗ за 
жене Пожаревац,Папић Добривој-КПЗ Пожаревац,Седларевић Милун-КПЗ Ваљево,Бајић 
Славица-ОЗ Зрењанин.За чланове Надзорног одбора Ј.С.О.изабрани су:Алихоџић Неџад-
КПЗ Падинска Скела,Браловић Слободан-ОЗ Ужице и Шашић Михаило-КПЗ Шабац. 
 
 Дана 11.03.2010.године након Изборне скупштине Председништво Ј.С.О. је одржало 
конститутивни састанак и на истом су донете следеће одлуке и закључци: 
 

1. За Секретара Ј.С.О.изабран је Брауновић Момо 
2. За Благајника Ј.С.О.изабран је Новаковић Млађен 
3. За чланове делегације за разговоре са Председником СССС Љубисавом Орбовићем 

изабрани су:Куриџа Драгољуб,Брауновић Момо и Седларевић Милун 
4. Наставити са слањем захтева за разговор са Директором управе на коме ће се 

изнети сви проблеми који муче запослене 
5. Одобрава се исплата материјалне помоћи у складу са Правилником,а која ће се 

реализовати кад депонујемо потписе у банци следећим члановима 
синдиката:Младеновски Зорица,Гајић Силвана,Нинковић Горан,Крстевски 
Предраг,Ђурђевић Зоран,Младеновски Милорад,Свркота Душко,Петровић 
Весна,Марунић Милорад,Шијаковић Слађана,Раденковић Ивана,Шиљковић 
Момир,Никитовић Јасмина,Иконић Славица,Шиљковић Радосав,Биланџија Никола, 
Јовковић Дејан,Вујанић Стево,Оштрић Иван,Јаковљевић Драгољуб, Лолић 
Мирко,Симоновић Милан,Павић Небојша,Огаревић Звездан,Николић 
Анђелко,Самарџић Горан,Босанчић Маринко,Кукучка Павел,Поповић 
Невенка,Пејић Вида,Момчиловић Жељко. 

    
 Дана 12.03.2010.године делегација Председништва Ј.С.О.у саставу:Куриџа 
Драгољуб,Брауновић Момо и Седларевић Милун је обавила разговор са Председником 
СССС Љубисавом Орбовићем а тема разговора је био статус Ј.С.О.у оквиру СССС. 
 
 Дана 09.04.2010.године делегација Председништва Ј.С.О.у саставу:Куриџа 
Драгољуб,Брауновић Момо,Седларевић Милун и Новаковић Млађен је обавила разговор са 
секретаром Синдиката правосуђа Слађанком Милошевић у циљу регулисања међусобних 
односа. 
 
 Дана 29.04.2010.године је одржан састанак Председништве Ј.С.О.у Београду и на истом 
су донете следеће одлуке и закључци: 
 

1. Извршити набавку диктафона за потребе снимања и вођења записника са састанака 
2. Директору управе убудуће слати само закључке и одлуке са састанака 

Председништва и Скупштине а не и целе записнике 
3. Ј.С.О. приступа Синдикату правосуђа и суспендује се одлука Председништва Ј.С.О. 

од 09.06.2006.године 
4. Са закључцима и одлукама са састанака Председништва Ј.С.О.и Скупштине 

упознати јавност путем средстава јавног информисања 
5. Инсистирати код Министарства и Управе на поправљању материјалног положаја 

запослених 
6. Захтевати хитан састанак са Директором управе у циљу наставка социјалног 

дијалога на нивоу Управе 
7. Захтевати обнављање рада комисије формиране Решењем Директора управе 

број:119-01-180/2008-03 



8. Сва радна места у Управи са истим описом посла треба да имају бенефицирани 
радни стаж 

9. У случају да нас Директор управе у догледно време не прими обратити се дописима 
Министарки правде и Министру за рад и социјалну политику 

10. Захтевати увођење допунског осигурања за све запослене у Управи 
11. Захтевати од Директора управе поштовање услова за рад синдиката у свим 

Установама 
12. Председници свих ООСС да активирају добијене картице за мобилне телефоне 
13. Обићи и покушати активирати синдикални рад у Установама у којима ја 

синдикални рад замро 
14. Одобрава се исплата материјалне помоћи због смртног случаја у породици  

следећим члановима синдиката:Бакић Хасиб-ОЗ Нови Сад,Планић Нада-СЗБ 
Београд 

15. У будуће на састанке Председништва позивати и Председника Надзорног одбора 
 
Дана 10.05.2010.године Председништво Ј.С.О.је упутило Директору управе захтев за 

хитан пријем чланова Председништва на радни састанак у циљу вођења социјалног 
дијалога везаног за материјални положај,социјални статус и услове рада запослених. 

 
Након догађаја који су се десили крајем месеца маја у ОЗ Нови Сад и ОЗ Београд 

Председништво Ј.С.О.је дана 01.06.2010.године упутило Директору управе ургенцију са 
захтевом за хитан пријем. 

 
Дана 01.06.2010. године Председник Ј.С.О. се дописом обратио свим Управницима са 

захтевом да се у свим установама поштују индивидуална и колективна права запослених у 
складу са позитивним законским прописима и Посебним колективним уговором за 
државне органе. 

 
Дана 04.06.2010.године делегација Председништва Ј.С.О.у саставу:Куриџа 

Драгољуб,Брауновић Момо и Седларевић Милун је имала састанак са Директором управе 
Миланом Обрадовићем у Београду и на истом су дефинисани следећи закључци: 

 
1. Материјални положај запослених је лош и треба га поправити 
2. Убрзати рад на изради систематизација и у израду истих укључити представнике 

синдиката у установама 
3. Максимално поштовати права везана за рад синдиката у свим установама 
4. Створити законске могућности за ношење личног наоружања за запослене у служби 

за обезбеђење и кад нису на дужности 
5. Питање запослених који дуго раде на одређено време биће решено новим  
6. систематизацијама 
7. Јакне за запослене биће испоручене до краја лета 
8. Конституисати дан Управе за извршење кривичних санкција 
9. Управници установа да предложе најбоље запослене за награђивање сваког месеца 
10. Покушаће се издејствовати да центар за обуку може издавати потврде о обучености 

за руковање оружјем 
 
Председништво Ј.С.О.је дана 19.06.2010.године одржало састанак у Кладову и на истом 

су донете следеће одлуке и закључци: 
 
1. Наставити са притиском на СССС и Синдикат правосуђа у циљу регулисања 

статуса Ј.С.О.  



2. Заказати Скупштину свих чланова Ј.С.О.до краја месеца јуна и на исту позвати све 
председнике ООСС 

3. За Скупштину предложити следећи дневни ред: 1.Усвајање записника са Изборне 
скупштине, 2.Информација о активностима између две Скупштине,3.Материјални 
положај запослених и услови за рад,4.Правилник о систематизацији радних места у 
Управи за извршење кривичних санкција,5.Разно 

4. Регулисати питање активирања подељених телефонских картица 
5. Регулисати питање поновног активирања формираног сајта 
6. У складу са динамиком прилива средстава извршити сва заостала плаћања рачуна 

фактурисаних на Ј.С.О. 
7. Одобрава се исплата помоћи у складу са Правилником следећим члановима 

синдиката: Станковић Александар, Михајловић Александар,Ђурђевић Марија, 
Бордијанић Витомир, Миленковић Зоран, Максимовић Дејан, Албин Владимир, 
Петронијевић Владан, Милић Нада, Миколетић Јованка,Мишковић 
Дејан,Милосављевић Љубиша 

 
Дана 29.06.2010.године одржана је Скупштина чланова Ј.С.О. у Београду и на истој су 

донете следеће одлуке и закључци: 
 
1. Материјални положај запослених у Управи за извршење кривичних санкција је лош 

и неадекватан степену и сложености послова које запослени обављају 
2. Председници синдикалних организација да се укључе у израду Предлога 

правилника о систематизацији радних места у својим установама и да евентуалне 
примедбе на исте доставе директно у Управу или Председнику Ј.С.О. 

3. Захтевати од Директора управе да се запослени у појединим Установама не 
ангажују радно дуже од 12 сати у току редовне смене 

4. Захтевати од Директора управе да Управници установа омогуће коришћење 
годишњих одмора свим запосленим у складу са законом 

5. Позвати чланство да се укључи у акције које буде предузимао СССС и остале 
централе везане за Предлог закона о ПИО 

6. Ускладити уплату чланарине у Установама где то није случај са одлуком 
Председништва Ј.С.О. 

7. У случају нових напада на припаднике службе оштрије реаговати и протествовати 
код Директора управе 

 
Дана 05.11.2010.године одржана је Скупштина чланова Ј.С.О. у Београду и на истој су 

донете следеће одлуке и закључци: 
 
1. Упутити допис Директору управе и Министарству правде са захтевом за пријем 

Председништва Ј.С.О. на састанак  и преговоре везане за испостављене захтеве са 
роком да се договор постигне најкасније до 10.12.2010. у противном ће мо бити 
присиљени да донесемо одлуку о организовању штрајка запослених у свим 
затворима у Србији истовремено и јединствено 

2. Захтевати измену Уредбе о коефицијентима за исплату плата у Управи за извршење 
кривичних санкција у складу са предлогом измењених коефицијената по предлогу 
Министарства правде у Закону о платама државних службеника и намештеника 
минимално по моделу како је урађена  и тренутно важећа или по договору са 
синдикатом 

3. Захтевати исплату додатка на плату запослених у затворима у износу од 8.000,00 
динара за месеце:новембар,децембар и јануар 

4. Захтевати доношење новог Правилника о систематизацији радних места у Управи 
за извршење кривичних санкција најкасније до 31.12.2010.године 



5. Захтевати измену Закона о платама државних службеника и намештеника да би се 
омогућила исплата прековременог рада месечно,а не тромесечно 

6. Захтевати да се у складу са законом свим државним службеницима и 
намештеницима у затворима исплаћују додатци за додатно оптерећење на раду и 
додатке за остварене резултате рада 

7. Захтевати исплату јубиларних награда у свим установама у току 2011.године у 
складу са Посебним колективним уговором 

8. Захтевати од Директора управе да у име Управе склопи споразум са једном или 
више банака са повољнијом каматом за стамбене кредите у циљу решавања 
стамбених проблема запослених у затворима 

9. Захтевати промену назива службе за обезбеђење у правосудна полиција 
10. Захтевати да се запосленим из свих Установа који су се добровољно пријавили за 

одлазак на рад у КПЗ Пожаревац са максималним обезбеђењем то и омогући 
11. Захтевати од Директора управе да позове на одговорност све управнике и заменике 

управника у установама који крше уставом загарантовано право на неповредивост 
писама и пошиљки и који врше цензуру синдикалних дописа 

12. Захтевати да се измени члан 72.у Предлогу закона о изменама и допунама закона о 
пензијском и инвалидском осигурању којим би се омогућило да се и у 2011.години 
у пензију са бенефицираног радног места одлази са 50 година живота и 20 година 
стажа 

13. Упутити допис Председнику СССС Љубисаву Орбовићу везано за одлуку 
Републичког одбора синдиката правосуђа о броју и структури чланова републичког 
одбора 

14. У наредној години приступити организовању рекреативног одмора запослених у 
складу са познатим критеријумима за одређивање броја запослених по установама 

15. Извршити набавку рекламног материјала  са ознаком Ј.С.О. за председнике 
синдикалних организација  

 
Дана 19.11.2010.Председништво Ј.С.О.је одржало састанак са запосленим у ВПД 

Крушевац и на истом су дефинисане следеће одлуке и закључци: 
 

1. Подржавају се захтеви са Скупштине Јединствене синдикалне организације 
запослених у установама за извршење кривичних санкција Ј.С.О. одржане дана 
05.11.2010.године 

2. У изради Предлога уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у 
управи за извршење кривичних санкција инсистирати да исти критеријуми важе 
за све запослене једнако 

3. Доставити примедбе на Предлог систематизације радних места у ВПД 
Крушевац како би исти били прослеђени Управи за извршење кривичних 
санкција 

 
Дана 30.11.2010.године делегација Председништва Ј.С.О.у саставу:Куриџа 

Драгољуб,Папић Добривој и Седларевић Милун је имала састанак са Директором управе 
Миланом Обрадовићем у Београду и на састанку су дефинисани следећи закључци: 

 
1. Радиће се нова Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата у управи за 

извршење кривичних санкција 
2. Представници синдиката да доставе Управи за извршење кривичних санкција свој 

предлог уредбе о коефицијентима 
3. Директор управе и Министарство правде ће се максимално ангажовати да изнађу 

средства за исплату додатка за запослене у износу од по 10.000 динара за месеце 
децембар и јануар 



4. Прековремени рад ће од јанурске плате бити исплаћиван месечно а не тромесечно 
5. Управа ће убрзати рад на изради новог Правилника о систематизацији радних места 

и у том смислу је потребно доставити све примедбе синдиката на предлоге 
систематизација за поједине установе 

6. Свим запосленим који су се добровољно пријавили за рад у КПЗ Пожаревац то ће 
бити и омогућено у складу са динамиком и могућностима ангажовања од стране 
установа 

7. Питање јубиларних награда и додатака на плате решаваће се у складу са законом и 
Посебним колективним уговором за државне органе 

 
Дана 29.12.2010.године је одржан састанак Председништва Ј.С.О.у Београду и на истом 

су донете следеће одлуке и закључци: 
 
1. Усвајају се записници са Скупштине од 05.11.2010.године,Председништва од 

19.11.2010.године и записник са састанка делегације са Директором управе 
2. Усваја се годишњи извештај о раду Ј.С.О.  
3. Усваја се одлука о расподели чланарине и исту доставити свим председницима 

синдикалних организација на поступање 
4. Упутити дописе Директору управе,Министарки правде,Министарки финансија и 

Председнику владе везане за захтеве за поправљање материјалног положаја 
5. Заказати Скупштину Ј.С.О.за 10-14.01.2011.године и предложити истој доношење 

одлуке о ступању у штрајк 
6. Одржати конференцију за штампу и упознати јавност са намером и разлозима 

ступања у штрајк 
 
 

2011.ГОДИНА 
 

 
 Дана 12.01.2011.године је одржан састанак Скупштине чланова Ј.С.О. у Београду и на 
истом су донете следеће одлуке и закључци: 
 

1. Донета је одлука о ступању запослених у штрајк са почетком 28.01.2011.године у 
08,00 часова 

2. Дефинисана су два штрајкачка захтева и то: 1. Повећање зарада за 30%  кроз измену 
коефицијената у Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата у Управи за 
извршење кривичних санкција и 2. Исплата додатка на плату у износу од 10.000 
динара за месеце јануар и фебруар 

3. Донета је одлука да чланове штрајкачког одбора и преговарачког тима чине 
чланови Председништва Ј.С.О.и то:Куриџа Драгољуб,Јоновић Горан,Бајић 
Славица,Брауновић Момо,Папић Добривој,Седларевић Милун и Новаковић Млађен 

4. Одлуку о ступању у штрајк упутити Директору управе,Министру 
правде,Председнику владе,Управницима свих установа,као и Председницима свих 
синдикалних организација 

5. Организовати конференцију за штампу и упознати јавност са захтевима и разлозима 
ступања у штрајк 

6. Заказати Скупштину за 24.01.2011.године на којој ће се дефинисати питања везана 
за минимум процеса рада и евентуалне друге нејасноће 

 
 
 Дана 24.01.2011.године је одржан састанак Скупштине чланова Ј.С.О. у Београду и на 
истом су донете следеће одлуке и закључци: 



 
1. Донета је одлука о одлагању почетка штрајка запослених до 11.02.2011.године у 

08,00 часова уколико до тада не буде донета Уредба или не добијемо позитивна 
мишљења надлежних министарстава 

2. Одлуку о одлагању почетка штрајка доставити Директору управе,Министру правде, 
Председнику владе, Управницима свих установа, као и Председницима свих 
синдикалних организација 

3. Захтевати од Директора управе да се регулише минимум процеса рада 
4. До почетка штрајка по потреби заказати Скупштину на којој би се решиле 

евентуалне нејасноће 
5. Одобрава се исплата помоћи у складу са Правилником следећим члановима 

синдиката:Огаревић Звездан, Гардић Зоран, Митровић Ана, Брауновић 
Момо,Васојевић Владанко, Ненадић Милан, Опачић Драгољуб,Црнковић Павао 

6. Овлашћује се Председник Ј.С.О. да по позиву може учествовати у раду колегијума 
Управника и Директора управе 

 
 
 Дана 08.02.2011.године је одржан састанак Скупштине чланова Ј.С.О. у Београду и на 
истом су донете следеће одлуке и закључци: 
 

1. Минимум који преговарачки тим треба да захтева у преговорима са надлежнима је 
уредба и повећање зарада за 30% 

2. Уколико надлежни понуде неко другачије решење исто не прихватити без 
консултација са осталим председницима синдикалних организација 

3. Донета је одлука о начину спровођења штрајка и то да се од 11-17.02.неће обављати 
спровођења на судове притворених и осуђених лица и посете адвоката за исте а да 
се од 18.02.поред наведеног неће обављати ни посете породица притвореним и 
осуђеним лицима као и пријем пакета за исте и да ће се у случају потребе за још 
радикалнијим мерама о томе одлучити накнадно 

4. Приликом израде Правилника о систематизацији радних места захтевати да се 
паралелно са њим ради и Правилник о бенефицираним радним местима у Управи за 
извршење кривичних санкција 

5. Дана 10.02.2011.путем средстава јавног информисања најавити штрајк запослених 
 
 

Дана 10.02.2011.године са надлежнима у министарству правде је договорена и 
потписана Платформа за усклађивање зарада запослених у служби за обезбеђење у 
установама за извршење кривичних санкција која је предвиђала исплату награде у износу 
од 8.000 динара до ребаланса буџета када би се донела уредба са увећаним 
коефицијентима за запослене у служби за обезбеђење као и за запослене у здравственој 
служби са средњом и вишом стручном спремом. 
 

Дана 21.02.2011.године упућен допис директору управе са захтевом да се запосленима 
здравствене струке у Специјалној затворској болници зараде исплаћују у складу са 
Законом о платама државних службеника и намештеника или да се исти укључе у исплату 
награде од 8.000 динара као што је случај са запосленима у служби за обезбеђење до 
ребаланса буџета и измене Уредбе о коефицијентима и захтевом да исти буду укључени у 
нову Уредбу. 
 

Дана 09.03.2011.године упућен допис министарки правде и директору управе са 
захтевом за обештећење запослених у звању саветника на које се противуставно 



примењивала уредба о коефицијентима и који су били ускраћени за 20% зараде у 
предходном периоду од доношења поменуте Уредбе. 
 
 Дана 08.04.2011.године је одржан састанак Председништва Ј.С.О. у Београду и на истом 
су донете следеће одлуке и закључци: 
 

1. Усвајају се записници са Скупштине Ј.С.О.од 08.02.2011.године и Извештај са 
преговора у Министарству правде од 10.02.2011.године 

2. Наставити са праћењем реализације договореног споразума и реаговати у случају 
кршења истог од стране Управе 

3. Захтевати од Директора управе и Управника завода да се запосленим са високом 
стручном спремом који немају бенефицирани стаж омогући напредовање у виши 
платни разуред у оквиру платне групе у складу са Законом о платама државних 
службеника и намештеника 

4. Захтевати измену звања из млађег референта у референта,млађег сарадника у 
сарадника и млађег саветника у саветника у новом Предлогу правилника о 
систематизацији где год су испуњени законски услови за то 

5. Захтевати да се за запослене здравствене струке у Специјалној затворској болници 
са средњом и вишом стручном спремом примене коефицијенти предвиђени 
Законом о платама а не Уредбом јер је то повољније за запослене или да се започне 
са исплатом награда као што је то предвиђено и за запослене у служби за 
обезбеђење 

6. У случају да Министарство финансија до краја априла не одговори позитивно на 
понуду за обештећење запослених којима је противуставно исплаћивана зарада 
исти да приступе групним тужбама у циљу регулисања својих права 

7. Упутити допис Директору управе да се у свим Установама редовно исплаћују 
дневнице,путни трошкови и прековремени рад 

8. Захтевати исплату јубиларних награда за 2011,2010,и 2009.годину 
9. Захтевати да се паралелно са Правилником о систематизацији радних места ради и 

Правилник о радним местима са бенефицираним радним стажом у Управи за 
извршење кривичних санкција 

 
 

Дана 18.04.2011.године Управи за извршење кривичних санкција прослеђене примедбе 
и сугестије Ј.С.О.на Предлог новог правилника о систематизацији радних места у управи 
за извршење кривичних санкција. 

 
Дана 25.04.2011.године Директору управе за извршење кривичних санкција прослеђени 

предлози за измену уочених недостатака на службеним возилима марицама. 
 
Дана 16.05.2011.године одржан састанак са запосленима у Специјалној затворској 

болници у Београду. 
 
Дана 18.05.2011.године одржан састанак са запосленима у Казнено-поправном заводу у 

Нишу. 
 
 Дана 02.06.2011.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 Скупштине Ј.С.О.од 08.02.2011.године и Извештај са 

преговора у Министарству правде од 10.02.2011.године 



2. Наставити са праћењем реализације договореног споразума и реаговати у случају 
кршења истог од стране Управе 

3. Радничке-спортске игре синдиката правосуђа ће се одржати у Кладову у периоду од 
19-24.06.2011.године и неопходно је да председници синдиката пријаве екипе за 
учешће на истим 

4. Захтевати исплату јубиларних награда за 2011,2010,и 2009.годину 
5. Захтевати да се за запослене здравствене струке у Специјалној затворској болници 

са средњом и вишом стручном спремом примене коефицијенти предвиђени 
Законом о платама а не Уредбом јер је то повољније за запослене 

6.  Упутити захтев Директору управе за пријем Председништва Ј.С.О. на разговор 
7. Председници синдикалних организација у складу са достављеним 

систематизацијама да доставе своје предлоге са објашњењима за радна места за која 
сматрају да треба да имају бенефицирани радни стаж а тренутно га немају 

8. Одобрава се исплата помоћи у складу са Правилником следећим члановима 
синдиката:Милосављевић Љубиша,Добросављевић Владимир,Радосављевић 
Срђан,Стаменковић Светлана 

9. Наставити са инсистирањем за измену назива службе обезбеђења у правосудна или 
затворска полиција 

10. Захтевати од Директора управе да се у свим Установама редовно исплаћују 
дневнице,путни трошкови и прековремени рад 

11. Приступити организацији рекреативног одмора за чланове синдиката у складу са 
финансијским могућностима Ј.С.О. 

12. Предлог за измену коефицијената у Уредби остаје онакав како је и усаглашен на 
предходним састанцима и у контактима са Управом  

 
 

Дана 14.06.2011.године је одржан састанак са Директором управе за извршење 
кривичних санкција са следећим тачкама дневног реда; 
 

1. Уредба о коефицијентима за исплату зарада запослених у установама за извршење 
кривичних санкција 

2. Правилник о систематизацији радних места и Правилник о бенефицираним радним 
местима у Управи за извршење кривичних санкција 

3. Јубиларне награде за 2009.2010. и 2011.годину 
4. Разно 

 
У времену од 19-24.06.2011.године у хотелу Ђердап у Кладову одржане радничко-

спортске игре синдиката правосуђа на којима је узело учешће и више установа за 
извршење кривичних санкција са преко 80 учесника. 

 
 Дана 02.09.2011.године је одржан састанак Председништва Ј.С.О. у Београду и на истом 
су донете следеће одлуке и закључци: 
 

1. Упутити директору управе захтев за пријем Председништва Ј.С.О. 
2. Заказати Скупштину чланова Ј.С.О. до краја месеца септембра 
3. Упутити дописе директору управе,министарки правде и председнику владе са 

захтевом за доношење Уредбе са измењеним коефицијентима приликом ребаланса 
буџета а у складу са тачком 3. потписане платформе о уједначавању зарада 
запослених у установама за извршење кривичних санкција 

4. Пре одржавања Скупштине одржати састанке у свим синдикалним организацијама 
и заузети јасне ставове о даљим синдикалним корацима и евентуалном 
организовању штрајка запослених у служби за обезбеђење  



5. Извршити припреме за оглашавање у средствима јавног информисања са освртом 
на безбедност,број извршилаца и зараде запослених 

6. Захтевати хитно решавање статуса запослених који раде на бенефицираним радним 
местима а немају бенефицију и имају умањену зараду због неусклађености броја 
извршилаца у Правилнику о систематизацији и Правилнику о бенефицираним 
радним местима 

7. Упутити дописе директору управе,министру правде и скупштинском одбору за 
безбедност и правосуђе са захтевом за ванредни надзор у Окружном затвору 
Неготин 

8. Председници синдикалних организација који нису доставили спискове са бројем 
чланова  да  исте доставе Председнику Ј.С.О. најкасније до одржавања Скупштине 
Ј.С.О. 

  
 

Дана 02.09.2011.године упућен допис Председнику владе,Министарки правде и 
Директору управе за извршење кривичних санкција са захтевом да се приликом ребаланса 
буџета обезбеде неопходна средства за спровођење Уредбе са новим коефицијентима како 
је то и предвиђено потписаном Платформом од стране синдиката и Министарства правде и 
Управе за извршење кривичних санкција. 
 

 
Дана 28.09.2011.године Председништво Ј.С.О.је одржало састанак са  Директором 

управе Миланом Обрадовићем и Начелником за финансије Миланом Танасковићем. 
Председништво Јединствене синдикалне организације запослених у установама за 
извршење кривичних санкција Ј.С.О. незадовољно разговорима и предлозима које је 
добило од истих је на хитној седници одржаној 28.09.2011.године донело следеће одлуке и 
закључке: 
 

1. Заказати Скупштину чланова Ј.С.О. за 06.10.2011.године ради дефинисања даљих 
синдикалних корака и евентуалног ступања у штрајк запослених 

2. Захтевамо хитну исплату награде у износу од 8.000 динара за  месец септембар у 
складу са потписаним споразумом са синдикатом од 10.02.2011.године 

3. Захтевамо хитно доношење Уредбе са измењеним коефицијентима у складу са 
договором и њена примена на зараду која ће се исплаћивати за месец септембар у 
складу са обезбеђеним средствима у ребалансу буџета 

4. Захтевамо исплату јубиларних награда за 2009,2010 и 2011.годину са дефинисаним 
роковима исплате у складу са обезбеђеним средствима у ребалансу буџета 

5. Захтевамо хитну исплату заосталих дневница,путних трошкова и осталих примања 
која нису исплаћена до 30.09.2011.године 

6. Захтевамо писану информацију о томе где су и за које намене потрошена буџетска 
средства 

7. Уколико се не изађе у сусрет оправданим захтевима синдиката бићемо принуђени 
да организујемо штрајк и захтевамо оставке Министарке правде и Директора управе 
због кршења закона и договора са синдикатом 

 
 

 Дана 06.10.2011.године је одржан састанак Скупштине чланова Ј.С.О. у Београду и на 
истом су донете следеће одлуке и закључци: 
 
 

1. Усвојен је Записник са Скупштине чланова Ј.С.О. од 02.06.2011.године 



2. Усваја се информација са одржаних састанака у Министарству правде и Управи за 
извршење кривичних санкција 

3. Прихвата се понуђени Протокол од стране Министарства правде са захтевом да се 
реализација тачака 5 и 6 Протокола ороче до 10.11.2011.године 

4. Доноси се начелна одлука о ступању у штрајк запослених од 11.11.2011.године 
уколико надлежни не буду поштовали потписани Протокол у целини 

5. Уколико Председништво Ј.С.О. процени да надлежни немају намеру да испоштују 
потписани Протокол заказати Скупштину Ј.С.О. на којој би се донела законита 
одлука о ступању у штрајк запослених са штрајкачким захтевима који би били 
дефинисани  

6. У даљим контактима са Министарством правде и Управом за извршење кривичних 
санкција инсистирати на спровођењу и реализацији и осталих одлука и закључака 
који нису обухваћени потписаним Протоколом 

7. Председник синдиката ОЗ Лесковац да достави Председнику Ј.С.О. документацију 
везану за кршење права запосленог који је упућен на рад у другу установу дуже од 
годину дана да би исти могао да се обрати дописом Директору управе 

 
 

Дана 13.10.2011.године потписан Протокол са Министарством правде у 14 тачака којим 
је обухваћена већина захтева које је Ј.С.О.испостављао надлежнима кроз одлуке и 
закључке са састанака Председништва и Скупштине и који је до краја године углавном и 
испоштован. 

 
Дана 08.11.2011.године потписан Споразум о продужењу рока важења Посебног 

колективног уговора за државне органе за наредне 3 године. 
 
Дана 16.12.2011.године упућен допис Министарки правде,Директору управе за 

извршење кривичних санкција и Министру за рад и социјалну политику са захтевом да у 
складу са Закључком Владе о спровођењу акционог плана за растерећење затворских 
капацитета што хитније и ажурније приступе доношењу новог Правилника о 
систематизацији радних места у управи за извршење кривичних санкција. 

 
Дана 27.12.2011.године одржан састанак са запосленима у Специјалној затворској 

болници у Београду и размотрени проблеми које запослени имају у тој установи. 
 
 

2012.ГОДИНА 
 
 

 
 Дана 12.01.2012.године је одржан састанак председника и секретара Ј.С.О. у КПЗ Ниш 
са запосленима члановима синдиката на коме је расправљано о формирању касе узајамне 
помоћи,активностима Ј.С.О. у предходном и наредном периоду као и проблемима које имају 
запослени у тој установи. 
 

Дана 13.01.2012.године председник и секретар Ј.С.О. су у Соко Бањи потписали уговор о 
коришћењу капацитета у хотелу „Моравица” за организовање рекреативног одмора 
запослених о трошку Ј.С.О. за 2012-ту годину. 
 
 Дана 26.01.2012.године председник Ј.С.О. је као члан Председништва синдиката 
правосуђа присуствовао састанку са представницима Министарства правде и то државним 
секретаром у министарству правде Слободаном Хоменом и помоћницом министра за 



финансије у министарству правде Јагодом Јеличић а тема разговора је била поштовање 
потписаног Протокола између синдиката и Министарства правде као и регулисање 
заосталих путних трошкова и дневница за запослене у Управи за извршење кривичних 
санкција,напредовање запослених у виши платни разред у току 2012.године као и исплата 
награда намештеницима у складу са законом.Покренуто је и питање формирања радне групе 
за израду новог Правилника о систематизацији радних места у управи за извршење 
кривичних санкција и за усклађивање Правилника о бенефицираним радним местима у 
управи за извршење кривичних санкција.Државни секретар Слободан Хомен је позван да 
посети Специјалну затворску болницу да се увери у катастрофалне услове у којима 
запослени раде у тој установи те да су неопходна већа материјална улагања у адаптацију и 
реконструкцију одељења у тој установи и том приликом смо добили обећање да ће у 
наредном периоду бити издвојено 200-300.000 евра за адаптације у тој установи. 
 
 Дана 23.02.2012.године је одржан састанак Председништва Ј.С.О. у Београду и на истом 
су донете следеће одлуке и закључци: 
 

6. Заказати Скупштину чланова Ј.С.О. до краја месеца априла 
7. Захтевати хитно решавање статуса запослених који раде на бенефицираним радним 

местима а немају бенефицију и имају умањену зараду тбог неусклађености броја 
извршилаца у Правилнику о систематизацији и Правилнику о бенефицираним 
радним местима као што је предвиђено Протоколом 

8. Захтевати да се испоштује тачка 11. Протокола о повољнијим стамбеним кредитима 
од тржишно важећих 

9. Захтевати хитно доношење Правилника о систематизацији радних места и 
Правилника о бенефицираним радним местима 

10. Захтевати исплату награда намештеницима у свим установама у складу са законом 
11. Захтевати да се настави са обележавањем дана Управе за извршење кривичних 

санкција и да оно постане традиционално 
12. Председништво од свих синдикалних организација захтева поштовање донетих 

одлука од стране виших органа синдиката а нарочито у погледу одласка на 
радничко-спортске игре 

 
 

Дана 16.03.2012.године председник и секретар Ј.С.О.су учествовали у раду комисије за 
осигурање имовине и лица у Управи за извршење кривичних санкција и том приликом је 
изабрана осигуравајућа кућа Делта Ђенерали као најбољи понуђач за осигурање имовине и 
лица у Управи за извршење за 2012.годину. 

 
Дана 29.03.2012.године одржан је састанак комисије за јавну набавку униформе за 

запослене у служби за обезбеђење у чијем раду су учествовали и чланови Ј.С.О. Новаковић 
Млађен и Николић Синиша. 
 

Дана 27.04.2012.године је одржан састанак Скупштине чланова Ј.С.О. у Београду и на 
истом су донете следеће одлуке и закључци: 

 
1. Обавезују се чланови Надзорног одбора да саставе финансијски извештај о       

приходима и расходима синдиката и доставе га председницима синдикалних 
организација 

2. Усваја се Годишњи извештај о раду Ј.С.О. за 2011-у годину 
3. Усваја се записник са Скупштине Ј.С.О. од 06.10.2011.године 
4. Усваја се записник са састанка Председништва Ј.С.О.од 23.02.2012.године 
5. Упутити Директору управе захтев за пријем Председништва Ј.С.О. на састанак 



6. Прикупити и проследити државном секретару Слободану Хомену примерке пресуда 
са захтевом за уједначавање судске праксе 

7. Одобрава се исплата помоћи у складу са правилником члановима 
синдиката:Милосављевић Љубиши и Радуловић Душану и апелује се на све 
синдикалне организације да солидарно помогну истим у границама својих 
могућности 

8. Доставити потврде за коришћење рекреативног одмора у складу са усвојеним 
критеријумима о слању запослених на рекреативни одмор 
 

 
 

Дана 16.05.2012.године у хотелу „Срем”у КПЗ Сремска Митровица одржана 
манифестација поводом дана Управе за извршење кривичних санкција и том приликом 
награђен један број запослених из свих установа за рад и допринос систему за извршење 
кривичних санкција. 

  
Дана 21.05.2012.године упућен допис државном секретару у министарству правде 

Слободану Хомену са захтевом за уједначавање судске праксе у погледу тужби запослених 
у звању саветника којима је неоправдано и противуставно исплаћивана умањена зарада и 
достављене пресуде које доказују да судови у истој правној ствари различито пресуђују.  

 
Дана 30.05.2012. године у ВПД Крушевац одржани ванредни избори за председника 

синдикалне организације због постављања предходног председника Вуковић Ивана за 
начелника службе за обуку и упошљавање и за новог председника је изабран колега Митић 
Владан. 

 
Дана 31.05.2012.године у ОЗ Зајечар одржани ванредни избори за председника 

синдикалне организације због привременог премештаја предходног председника Радић 
Милутина на рад у другу установу и за новог председника је изабран колега Божиновић 
Дарко. 

 
У времену од 05-10.06.2012.године у Бугарској у летовалишту Сунчев Брег одржане 

радничко-спортске игре синдиката правосуђа на којима је узело учешће и више установа за 
извршење кривичних санкција са преко 90 учесника. 

 
Дана 12.06.2012.године достављен Закључак Владе којим је дата сагласност на 

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција,Пов.број 6/2012. 

 
Дана 21.06.2012.године одржан састанак са запосленима у ОЗ Нови Пазар и том 

приликом спроведени ванредни избори за председника те синдикалне организације због 
дужег одсуства предходног председника Марашевић Здравка због суспензије са посла и 
необављања синдикалних обавеза и том приликом за новог председника синдиката је 
изабран колега Арифовић Енес. 
 

Дана 02.07.2012.године упућен допис Директору управе за извршење кривичних 
санкција са следећим предлозима и захтевима: 

 
1. Да се формира комисија чији би задатак био да предложи текст Предлога 

правилника о бенефицираним радним местима и пословима у управи за извршење 
кривичних санкција на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем а 
која би била састављена од представника Министарства правде,Министарства за 



рад и социјалну политику и представника репрезентативног синдиката у оквиру 
Управе за извршење кривичних санкција 

2. Да се у анализи за израду Предлога правилника о бенефицираним радним местима 
и пословима у Управи за извршење кривичних санкција на којима се стаж 
осигурања рачуна са увећаним трајањем одбаци усмена сугестија Министарства за 
рад и социјалну политику у којој се тражи да запослени 80% радног времена ради са 
осуђеним лицем као критеријум који је измишљен и не постоји у позитивним 
законским прописима 

3. Да се у изради предлога Правилника о бенефицираним радним местима и 
пословима у Управи за извршење кривичних санкција на којима се стаж осигурања 
рачуна са увећаним трајањем крене од постојећих радних места која су 
бенефицирана у које се не би дирало већ би се извршила корекција само у односу на 
број извршилаца у складу са новим Правилником о систематизацији радних места у 
Управи за извршење кривичних санкција 

4. Да се за новоформирана радна места предвиђена новим Правилником о 
систематизацији радних места у управи за извршење кривичних санкција одреди 
адекватна бенефиција у складу са начином и методологијом за израду стручне 
документације за утврђивање радних места на којима се стаж осигурања рачуна са 
увећаним трајањем у складу са Општим правилником о радним местима,односно 
пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем („Сл.гласник 
РС”,бр.105/2003,126/2004 и 93/2005) 

5. Да се свим запосленим у Служби за опште послове који до сада нису имали 
бенефицирани радни стаж одреди стаж осигурања са увећаним трајањем од 12/14 с 
обзиром да више од 10.000 запослених у полицији ради на радним местима чији је 
опис посла сличан или исти као и запослени у Служби за опште послове у 
Установама за извршење кривичних санкција а имају бенефицирани радни стаж 

 
Дана 09.07.2012. и 10.07.2012.године одржан је састанак комисије за јавну набавку 

униформе за запослене у служби за обезбеђење у чијем раду су учествовали и чланови 
Ј.С.О. Новаковић Млађен и Николић Синиша. 
 
 Дана 27.08.2012.године председник Ј.С.О. је као члан Председништва синдиката 
правосуђа присуствовао састанку са представницима Министарства правде и то министром 
правде Николом Селаковићем,државним секретаром за послове правосуђа Данилом 
Николићем,државним секретаром за послове државне управе Горданом 
Стаменић,помоћником министра правде и државне управе за правосуђе Војканом 
Симићем,помоћником министра правде и државне управе за материјално финансијске 
послове Славицом Јелача и шефом кабинета министра правде и државне управе Дејаном 
Царевићем и на истом је донет заједнички закључак: 
 

12. Присутни на састанку су сагласни да је стање у правосуђу и затворском систему 
веома компликовано услед неадекватних услова рада,понижавајућег положаја 
запослених,пропале реформе правосудног система и великих дуговања.Закључено 
је да је функционисање правне државе неопходно за све као и праведнија расподела 
буџета.Неопходно је наставити социјални дијалог између министарства и синдиката 
и у оквиру њега трагати за решењима.У том смислу синдикат је и предложио 
одређене мере министру правде и државне управе у циљу побољшања свеукупног 
стања 

  
Дана 07.09.2012.године је одржан састанак Скупштине чланова Ј.С.О. у Београду и на 

истом су донете следеће одлуке и закључци: 
 



11. Усваја се записник са Скупштине Ј.С.О.од 27.04.2012.године  
12. Верификују се мандати Божиновић Дарка,Митић Владана,Арифовић Енеса и Јарић 

Драгана као нових чланова Скупштине Ј.С.О. 
13. Упутити Директору управе захтев за пријем Председништва Ј.С.О.на састанак 

након именовања новог Директора управе 
14. Захтевати попуњавање радних места у складу са новим Правилником о 

систематизацији радних места 
15. Захтевати хитно доношење новог Правилника о бенефицираним радним местима у 

управи за извршење кривичних санкција 
16.  Захтевати доследну примену Посебног колективног уговора за државне органе 

како у погледу индивидуалних тако и колективних права запослених 
17. Захтевати исплату јубиларних награда за 2012.годину до краја године 
18. Захтевати исплату заосталих дневница и путних трошкова за запослене 
19. Захтевати да се што хитније реши статус запослених на одређено време који раде на 

радним местима која су предвиђена Правилником о систематизацији радних места  
 
У времену од 13-16.09.2012.године у Охриду 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 Сунчевом Брегу и на тај начин представљали 
репрезентацију Синдиката правосуђа на овим играма.  
 

Дана 01.11.2012.године је одржан састанак Председништва Ј.С.О. са члановима 
Гранског синдиката управе,правосуђа и полиције Независност и том приликом је 
договорен и потписан Протокол о сарадњи два синдиката и договорена и потписана 
Платформа за преговоре и заједнички наступ пред Управом за извршење кривичних 
санкција. 

 
 Дана 15.11.2012.године је одржан заједнички састанак делегације Ј.С.О. и Гранског 
синдиката управе,правосуђа 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 бити одржавани тромесечно  

2. Управа за извршење кривичних санкција ће предузети све да се заостале дневнице и 
путни трошкови исплате до краја године  

3.  До краја године ће бити исплаћене јубиларне награде за запослене који су то    право 
стекли у току 2012-е године  

4.  До краја године биће обезбеђена новчана средства за новогодишње пакетиће за децу 
до 10 година уз уважавање предлога синдиката да тај износ буде 5.000 динара  

5.  На колегијуму у Министарству правде биће изнет проблем са рефундацијом 
трошкова за радничке игре за запослене из затворског система који су учествовали 
на истим  

6. Управа за извршење кривичних санкција ће се заложити да се приликом израде 
наредних буџета обезбеде већа средства на позицији награде и бонуси за запослене  

7.  Управа за извршење кривичних санкција ће наставити са обележавањем дана 
установа за извршење кривичних санкција којом приликом ће се вршити и додела 
плакета и награда запосленима  

8. Управа за извршење кривичних санкција ће иницирати измене Закона о извршењу 
кривичних санкција којима ће запослени у служби за обезбеђење добити статус 
затворске или правосудне полиције и статус овлашћеног службеног лица који могу 
да носе оружје  



9.  Након усвајања измена Закона о извршењу кривичних санкција мењаће се значке и 
биће израђене нове службене легитимације за све запослене у складу са измењеним 
називом службе за обезбеђење  

10. У радну групу за израду Правилника о бенефицираном радном стажу биће укључен 
и представник синдиката  

11. Управа за извршење кривичних санкција ће у складу са законском процедуром 
решити питање запослених на одређено време на тај начин да запослени који су 
радили на одређено време наставе и даље да раде а не да се примају други 
запослени  

12. Питање запослених потребних за функционисање нових павиљона у ВПД 
Крушевац до пријема нових радника биће премошћено слањем запослених из 
других установа на испомоћ  

 
13. Управа за извршење кривичних санкција је сагласна да су управници обавезни да 

донесу решења о напредовању 20% запослених у виши платни разред у складу са 
Законом о буџету и да се редовно исплаћују награде намештеницима за које су 
обезбеђена средства у буџету  

14. Управа за извршење кривичних санкција нема ингеренције по питању тужби које су 
поднете од стране саветника с обзиром да не може да се меша у независност рада 
судова али подржава запослене у настојањима да остваре своја права и тим путем  

15. Управа за извршење кривичних санкција ће испитати наводе запосленог 
Марашевић Здравка из ОЗ Нови Пазар и интервенисати у том случају код 
управника установе  

16. Установе су обавезне да врше исплату прековременог рада у складу са законом и то 
увек кад не постоји могућност да се запослени у току наредног месеца ослободе и 
искористе вишак сати који су остварили предходног месеца  

17. Директор управе и Министар правде ће посетити Специјалну затворску болницу и 
упознати се са условима рада запослених у тој установи  

18. Упутити допис Републичком јавном правобранилаштву да испита зашто 
правобраниоци неједнако поступају у истој правној ствари везаној за тужбе 
запослених у звању саветника  

 
Дана 26.11.2012.године решењем Директора управе за извршење кривичних санкција а 

у складу са захтевом Ј.С.О. у радну групу за израду предлога Правилника о 
бенефицираним радним местима у управи за извршење кривичних санкција именован је 
председник Ј.С.О. као заједнички представник синдиката запослених у Управи за 
извршење кривичних санкција. 

 
Дана 05.12.2012.године у КПЗ Ниш је одржан састанак радне групе за израду предлога 

Правилника о бенефицираним радним местима у управи за извршење кривичних санкција 
и обиђена радна места у оквиру службе за обуку и упошљавање и службе за опште 
послове. 

 
Дана 07.12.2012.године у КПЗ Сремска Митровица је одржан састанак радне групе за 

израду предлога Правилника о бенефицираним радним местима у управи за извршење 
кривичних санкција и обиђена радна места у оквиру службе за обуку и упошљавање и 
службе за опште послове. 

 
  
 

2013.ГОДИНА 
 



 
 

 Дана 25.01.2013.године је одржан састанак председника и секретара Ј.С.О. као и 
председнице синдиката правосуђа у КПЗ Београд са запосленима у тој установи на коме је 
расправљано о формирању синдикалне организације у тој установи као и избору чланова у 
органе синдиката.Поред наведеног тема састанка били су и проблеми које запослени у тој 
установи имају као што су спречавање синдикалног организовања,неисплаћени путни 
трошкови и дневнице,немогућност коришћења годишњег одмора,неисплаћивање 
прековременог рада од стране послодавца као и други организацијски проблеми у 
функционисању завода. 
 

Дана 13.02.2013.године председник Ј.С.О. је као члан присуствовао састанку комисије за 
бенефицирани радни стаж која је одржала састанак и обишла радна места у КПЗ за 
малолетнике у Ваљеву. 
 
 Дана 14.02.2013.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,проблеми са исплатом зарада за запослене у затворима због блокаде рачуна 
појединих установа,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 2013.године као и исплата награда намештеницима у складу са законом као и 
јубиларних награда. 
 
 Дана 19.02.2013.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 07.09.2012.године 
2. Усваја се записник са састанка са Директором управе од 15.11.2012.године 
3. Усваја се Годишњи извештај о раду Ј.С.О. за 2012-у годину 
4. Усваја се Извештај о финансијском пословању Ј.С.О .за период од 01.01.2012.-

31.01.2012.године 
5. Обавити консултације са синдикатом Независност и заказати састанак са 

Директором управе 
6. Захтевати од Управе за извршење рефундацију трошкова за радничке игре из 

средстава сопствених прихода у складу са договором са синдикатом 
7. Дневнице за састанке убудуће ће се исплаћивати у износу од 2.000 динара 
8. Извршити набавку лап топова за чланове Председништва а постојеће дати на реверс 

синдикалним организацијама које немају до набавке нових 
9. Председници синдикалних организација у писменој форми да доставе председнику 

синдиката предлоге радних места за које сматрају да треба да имају бенефицију и у 
ком обиму а до сада нису била бенефицирана или су новоформирана радна места 

10. Упутити протест Директору управе због незаконитог и нестручног понашања 
представника који долазе у надзор рада завода 

11. Захтевати доследну примену Посебног колективног уговора за државне органе како 
у погледу индивидуалних тако и колективних права запослених 

12. Захтевати исплату заосталих дневница и путних трошкова за запослене 



13. Захтевати да се што хитније реши статус запослених на одређено време који раде на 
радним местима која су предвиђена Правилником о систематизацији радних места 

14. Упутити предлоге синдиката на нову верзију ЗИКС-а у складу са изнетим у 
дискусији 

 
Дана 20.02.2013.године председник Ј.С.О. је као члан присуствовао састанку комисије за 

бенефицирани радни стаж која је одржала састанак и обишла радна места у ВПД Крушевац 
и ОЗ Крушевац. 

 
Дана 26.02.2013.године су одржане консултације са представницима синдиката 

Независност око проблематике коју треба презентовати Директору управе на предстојећем 
планираном заједничком састанку. 
 

Дана 15.03.2013.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 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 
 

 Дана 25.03.2013.године је одржан заједнички састанак делегације Ј.С.О. и Гранског 
синдиката управе,правосуђа 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 бити одржавани квартално 

2. Синдикати да доставе своје предлоге везане за измену ЗИКС-а у писменој 
форми 



3. Није постигнута сагласност између синдиката и управе у погледу Правилника о 
бенефицијама за запослене у служби за обуку и упошљавање и синдикат се 
најоштрије противи укидању бенефиција за запослене у тој служби 

4. Није постигнута сагласност између синдиката и управе око повећања зарада за 
све запослене у управи 

5. Управа ће на захтев синдиката преиспитати рад надзора и у наредном периоду 
кадровски ојачати надзор 

6. У наредних 15 дана биће испоручена униформа за све запослене у служби за 
обезбеђење 

7. До краја године биће израђене нове службене легитимације за запослене у 
служби за обезбеђење 

8. Путни трошкови за запослене морају да се исплаћују у складу са Уредбом о 
накнадама за запослене у државним органима 

9. Додатци за додатно оптерећење у раду треба да се исплаћују у складу са 
Законом о платама државних службеника и намештеника 

10. Проблем запослених на одређено време ће се решавати у складу са кадровским 
планом који је достављен Влади на усвајање 

11. Синдикат да достави службену белешку са састанка у министарству правде са 
помоћницом за финансије и захтевом за рефундацију трошкова за радничке игре 

12. Синдикат да достави захтев за помоћ са лекарском документацијом за лечење 
детета запосленог коме је неопходна операција у Русији 

 
Дана 26.04.2013.године председница синдиката правосуђа,председник Ј.С.О. и 

председник синдиката КПЗ Ниш су одржали састанак са управником КПЗ Ниш на тему 
поремећених међуљудских односа у установи и проблемима које имају запослени у тој 
установи. 

 
У времену од 04-09.06.2013.године у Црној Гори у Будви су одржане радничко-

спортске игре синдиката правосуђа на којима је узело учешће и више установа за 
извршење кривичних санкција са преко 100 учесника. 
 
 Дана 15.07.2013.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 15.03.2013.године 
2. Усваја се записник са састанка са Директором управе од 25.03.2013.године 
3. На састанак са Директором управе 16.07.2013.године ће ићи председник синдиката 

а убудуће се захтева да делегацију синдиката чине најмање 3 члана 
4. Захтевати од Управе за извршење рефундацију трошкова за радничке игре из 

средстава сопствених прихода у складу са договором са синдикатом и Одлуком 
директора управе за установе којима то још није исплаћено 

5. Захтевати доследну примену члана 41.Посебног колективног уговора за државне 
органе за све председнике синдиката који испуњавају услове из тог члана 

6. Захтевати информацију од Директора управе када ће бити организована провера 
психофизичких способности за запослене који су се пријавили за премештај у 
службу за обезбеђење из других служби 

7. Захтевати решавање проблема запослених на одређено време 
8. Инсистирати на примени Споразума о колективном решавању радног спора који је 

потписан са Синдикатом правосуђа 
9. Одобрава се исплата помоћи породици преминулог радника Ђурић Драгана из КПЗ 

Шабац 



10. Позивају се синдикалне организације да у границама својих могућности уплате 
финансијску помоћ породици преминулог Ђурић Драгана на жиро рачун синдиката 
КПЗ Шабац, број рачуна: 200-2415820101013-86 

11. Захтевати од Директора управе да се запосленима у служби за обезбеђење дозволи 
ношење поло мајица 

12. Захтевати израду службених легитимација за запослене у служби за обезбеђење у 
току ове године 

13. Захтевати од Директора управе континуитет у исплати зарада,путних трошкова и 
дневница 

14. Захтевати исплату јубиларних награда за запослене у складу са Посебним 
колективним уговором за државне органе 

 
  
  
 Дана 16.07.2013.године је одржан заједнички састанак делегације Ј.С.О. и Гранског 
синдиката управе,правосуђа 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 бити одржавани квартално 

2. Делегацију синдиката за будуће састанке са Директором управе ће чинити по 
три представника из сваког од синдиката 

3. Није постигнута сагласност између синдиката и управе у погледу Правилника о 
бенефицијама за запослене у служби за обуку и упошљавање и синдикат се 
најоштрије противи укидању бенефиција за запослене у тој служби 

4. Управа ће наставити са напорима да се од судова наплате трошкови за 
спровођења и дневнице запослених 

5. Усвајање измена ЗИКС-а би требало да уђе у скупштинску процедуру у 
септембру 

6. До краја године ће бити исплаћене јубиларне награде за запослене који су то 
право стекли у току ове године 

7. До краја године биће израђене нове службене легитимације за запослене у 
служби за обезбеђење 

8. Путни трошкови за запослене морају да се исплаћују у складу са Уредбом о 
накнадама за запослене у државним органима 

9. Установе које нису рефундирале трошкове за радничке игре треба то да учине у 
складу са Одлуком директора управе 

10. Проблем запослених на одређено време ће се решавати у складу са кадровским 
планом који је достављен Влади на усвајање 

11. Због примене Закона о измирењу новчаних обавеза могућа су кашњења у 
исплати зарада у појединим установама али ће се на то реаговати ургентно 

12. Управа ће пружити финансијску помоћ за лечење детета запосленог коме је 
неопходна операција у Русији 

13. За запослене који желе да пређу из других служби у службу за обезбеђење биће 
организована провера психофизичких способности 

14. Управници су обавезни да донесу решења о признавању права председницима 
синдиката у складу са чланом 41.Посебног колективног уговора 

15. Управа ће послати обавештење управницима завода да омогуће ношење поло 
мајица у складу са Правилником о униформи 

 
 Дана 20.08.2013.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 Јелача и шефом кабинета министра правде и државне управе 
Дејаном Царевићем и на истом је расправљано о материјалном положају запослених и 
могућностима за повећање основице за запослене у наредној буџетској години,проблему 
заосталих дневница и путних трошкова,рефундацији средстава за радничко-спортске игре за 
ову годину као и за предходну годину за установе којима нису исплаћене и то:ОЗ 
Београд,КПЗ Ниш и КПЗ Пожаревац као и о Посебном споразуму о мирном решавању 
колективног радног спора који је потписан са синдикатом а не поштује се од стране 
министарства. 

  
Дана 06.09.2013.године је одржан састанак председнице синдиката правосуђа и 

председника Ј.С.О. са запосленима члановима синдиката у КПЗ Београд а везано за 
организационе проблеме запослених у раду установе,недостатком материјалних средстава за 
рад,условима рада запослених.заштити на раду,притисцима на запослене чланове 
синдиката,проблемима са безбедношћу и непоштовањем права запослених од стране 
послодавца.На састанку је донета одлука да се организује конференција за штампу на којој 
би се изнели сви проблеми које имају запослени у овој установи и да се приступи утужењу 
због неисплаћених путних трошкова и неискоришћених годишњих одмора. 

 
Дана 10.09.2013.године у просторијама синдиката у Београду је одржана конференција за 

штампу на којој су се представници синдиката КПЗ Београд обратили јавности и изнели 
проблеме које имају у раду у својој установи у складу са одлуком која је донета на састанку 
са запосленима члановима синдиката у КПЗ Београд дана 06.09.2013.године. 
  

У времену од 19-22.09.2013.године у Будви 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.  
 
 Дана 04.10.2013.године председник Ј.С.О. је као члан Председништва синдиката 
правосуђа присуствовао састанку са представницима Министарства правде и то:помоћником 
министра правде и државне управе за правосуђе Љиљаном Благојевић,помоћником 
министра правде и државне управе за материјално финансијске послове Славицом 
Јелачом,шефом кабинета министра правде и државне управе Дејаном Царевићем и 
директором управе за извршење кривичних санкција Миланом Стевовићем и на истом је 
расправљано о најављеним мерама штедње које је најавила Влада за наредну буџетску 
годину,увођењу солидарног пореза и другим антикризним мерама,дуговањима које Управа 
за извршење има према запосленима као и о проблему запослених у Специјалној затворској 
болници у здравственој служби око обавезе полагања државног испита а по налогу управне 
инспекције. 
 

Дана 14.10.2013.године је одржан састанак председнице синдиката правосуђа и 
председника Ј.С.О. са запосленима члановима синдиката у Специјалној затворској 
болници у Београду на иницијативу запослених у тој установи са једне стране и Директора 
управе и начелника свих служби у управи за извршење кривичних санкција са друге 
стране а у циљу решавања нагомиланих проблема везаних за статус установе,услове 
рада,материјални положај запослених и незадовољство запослених у здравственој служби 
наметањем обавезе да полажу државни стручни испит.Том приликом Директор управе је 
обећао присутнима да ће уприличити састанак представника запослених са министром 



правде у циљу изналажења могућности да се ови проблеми реше а о чему ће запослени 
бити обавештени. 

 
Дана 15.10.2013.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 15.03.2013.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 

 
 Дана 28.11.2013.године је одржан заједнички састанак делегације Ј.С.О. и Гранског 
синдиката управе,правосуђа 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 бити одржавани квартално 

2. Састанак представника синдиката и запослених из СЗБ Београд са министром 
правде који је директор управе обећао се неће одржати јер министар сматра да 
би он био контрапродуктиван 

3. Управа ће наставити са напорима да се од судова наплате трошкови за 
спровођења и дневнице запослених 

4. Усвајање измена ЗИКС-а ће ићи у скупштинску процедуру чим министарство 
финансија и законодавни одбор дају своја мишљења и Влада да сагласност 

5. Правилник о бенефицираним радним местима ће бити израђен у складу са 
роковима које предвиђа ЗИКС након усвајања истог 

6. Поклон ваучери за пакетиће за децу до 10 године ће бити исплаћени у износу од 
5.000 динара по детету 

7. Установе које нису рефундирале трошкове за радничке игре треба то да учине у 
складу са Одлуком директора управе 



8. Управници су обавезни да донесу решења о признавању права председницима 
синдиката у складу са чланом 41.Посебног колективног уговора 

9. У току следеће године биће расписан конкурс за пријем 250 запослених у 
службу за обезбеђење 

10. У току следеће године биће расписан тендер за набавку службених и 
санитетских возила 

11. Биће формирана радна група која ће припремити нацрт Закона о правосудној 
полицији 

12. Директор управе је предложо да Управа организује радничко-спортске сусрете 
запослених и извршењу 

13. Директор управе је предложио да синдикат код министарства правде иницира 
измене Закона о судским таксама 

14. Управа ће проверити притужбе синдиката на изнете проблеме у КПЗ Ниш након 
што синдикат те установе достави писмене наводе о изнетом 

15. Буџетом за следећу годину предвиђена је исплата награда 
намештеницима,исплата јубиларних награда и средства за напредовање 20% 
запослених у виши платни разред 

 
Дана 05.12.2013.године је одржан састанак председнице синдиката правосуђа и 

председника Ј.С.О. са запосленима члановима синдиката у Специјалној затворској 
болници на иницијативу запослених из разлога створеног незадовољства код запослених 
обећањима која је дао Директор управе на састанку са запосленима а које очигледно 
избегава да реализује и заузимање става запослених о даљем синдикалном наступу и 
наредним синдикалним корацима. 

 
 

  2014.ГОДИНА 
 
 

 
 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: 
 



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

28.11.2013.године 
17. Усваја се Годишњи извештај о раду Ј.С.О.за 2013.годину 
18. Усваја се Извештај о финансијском пословању Ј.С.О.за период од 01.01.2013.-

31.12.2013.године 
19. 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 

20. Захтевати решавање проблема запослених на одређено време 
21. Захтевати од Директора управе континуитет у исплати зарада,путних трошкова и 

дневница 
22. Захтевати исплату јубиларних награда за запослене у складу са Посебним 

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

платни разред и награда намештеницима 
25. Изборе у синдикалним организацијама спровести у складу са одлуком Савеза 

самосталних синдиката Србије и у роковима предвиђеним одлуком 
26. 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: 

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

28.11.2013.године 
15. Усваја се записник са састанка Председништва Ј.С.О.од 18.02.2014.године 
16. Усваја се Годишњи извештај о раду Ј.С.О.за 2013.годину 
17. Усваја се Извештај о финансијском пословању Ј.С.О. за период од 01.01.2013.-

31.12.2013.год. 
18. Верификују се мандати у Скупштини Ј.С.О.за:Влајић Бобана и Попов Дејана 
19. Заказати састанак са Директором управе и изнети проблеме запослених и ставове 

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

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

законом 
22. Противимо се сваком покушају укидања и редукције бенефиција за запослене у 

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

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

мобингу 



25. У договору са председником синдиката КПЗ Ниш заказати састанак Председништва 
Ј.С.О. са запосленима у тој установи 

26. Свака синдикална организација ће самостално одлучивати о учешћу на радничким 
спортским играма у организацији Управе за извршење кривичних санкција 

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

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

29. 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: 
 

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

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

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

14. 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 

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

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

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

18. 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 



 
 
 
 
 


