
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ 
СИНДИКАТ ПРАВОСУЂА 

ЈЕДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 
УСТАНОВАМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

-БЕОГРАД- 
 

Београд-Дечанска 14, Ж.Р.355-1025704-50, Војвођанска банка- WWW Jedinstvenena.RS  
 
 

ЗАПИСНИК СА ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ СИНДИКАЛНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ОДРЖАНЕ У СОКО БАЊИ 27-28.03.2015.ГОДИНЕ 
 
 

Изборна скупштина Јединствене синдикалне организације запослених у 
установама за извршење кривичних санкција (Ј.С.О.) одржана је дана 27-28.03.2015. 
године у хотелу „Моравица” у Соко Бањи. 
  
 Изборној скупштини Јединствене синдикалне организације запослених у 
установама за извршење кривичних санкција у складу са Статутом Савеза 
самосталних синдиката Србије и у складу са Статутом гранског Синдиката 
правосуђа присуствују председници синдикалних организација из старог и новог 
сазива.Из старог сазива Изборној Скупштини Јединствене синдикалне 
организације запослених у установама за извршење кривичних санкција 
присуствују следећи чланови:Папић Добривој-КПЗ Пожаревац,Бајић Славица-ОЗ  
Зрењанин,Цвејић Ненад-ОЗ Смедерево,Бабић Николина-ОЗ Крагујевац (са 
овлашћењем за замену колеге Ристић Душана који је спречен да присуствује 
Изборној Скупштини из здравствених разлога), Николић Марјан-ОЗ Лесковац, 
Тумбас Грга-ОЗ Суботица,Шашић Михаило-КПЗ Шабац.Из новог сазива Изборној 
Скупштини Јединствене синдикалне организације запослених у установама за 
извршење кривичних санкција присуствују следећи чланови:Пантовић 
Властимир-ОЗ Краљево,Алихоџић Неџад-КПЗ Падинска Скела,Браловић 
Слободан-ОЗ Ужице,Гачевић Александар-ОЗ Чачак,Ђорђевић Мирослав-КПЗ 
Ниш,Новаковић Млађен-СЗБ Београд,Брауновић Момо-ОЗ Београд,Куриџа 
Драгољуб-КПЗ Сомбор,Седларевић Милун-КПЗ Ваљево,Видосављевић Саша-ОЗ 
Крагујевац,Станковић Бранимир-ОЗ Неготин,Божиновић Дарко-ОЗ 
Зајечар,Арифовић Енес-ОЗ Нови Пазар,Митић Владан-ВПД Крушевац,Попов 
Дејан-ОЗ Зрењанин,Веселиновић Зоран-ОЗ Смедерево,Влајић Бобан-ОЗ 
Крушевац,Тасић Милош-ОЗ Лесковац,Шевчић Горан-ОЗ Суботица,Ђекић 
Славиша КПЗ Шабац,Јанковић Андреја-КПЗ Пожаревац,Томашевић Звонко-КПЗ 
Београд,Бурсаћ Бранислав-КПЗ Сремска Митровица,Савковић Милорад-ОЗ Нови 
Сад и Видовић Ђорђе-СОПО ОЗ Нови Сад. 
 
 Изборну Скупштину је отворио  председник Ј.С.О. Куриџа Драгољуб и 
поздравио све присутне чланове Изборне скупштине и пожелео им много успеха 
у данашњем и даљем синдикалном раду.Након кратког осврта на проблеме са 
којима се Ј.С.О. у предходном периоду сусретала а са којима су чланови Изборне 
скупштине упознати путем дописа исти је  предложио да се у циљу регуларности 
пре преласка на рад по дневном реду предходно дефинишу два питања и то: 



питање учешћа у раду две синдикалне организације из исте установе а ради се о 
ОЗ Нови Сад и са тим проблемом смо се срели и на предходној Изборној 
Скупштини и са питањем учешћа у раду замене за пуноправног члана Изборне 
Скупштине Ристић Душана из ОЗ Крагујевац који је спречен да присуствује 
састанку из здравствених разлога а мења га колегиница Бабић Николина.Отвара 
дискусију по ова два питања и предлаже да се чланови Изборне Скупштине о 
томе изјасне. 
Видосављевић Саша износи да је колега Ристић Душан спречен да присуствује 
данашњем састанку из здравствених разлога и прилаже оверену пуномоћ да га на 
данашњем састанку мења са правом гласа колегиница Бабић Николина.Сматра да 
то не може да буде никакав проблем и да је то уобичајена пракса и да у статуту 
нигде не пише да то није дозвољено па стога захтева да се колегиница Бабић 
Николина укључи у пуноважан рад Изборне Скупштине са правом гласа. 
Куриџа Драгољуб износи да нема ништа против да колегиница Бабић Николина 
пуноважно учествује у раду али да је ипак најбоље да се чланови Изборне 
Скупштине изјасне о томе да не би накнадно било неких нејасноћа и на тај начин 
дају легитимитет својом одлуком који се накнадно не би могао оспоравати с 
обзиром да се раде избори и да ће сигурно након њих бити незадовољних који ће 
да потежу разна питања о регуларности. 
Седларевић Милун поставља питање зашто на изборима имају право гласа 
председници из старог и новог сазива и противи се томе да гласају председници 
из старог сазива јер ни на прошлим изборима пре пет година нису гласали. 
Пантовић Властимир се такође противи да председници из старог сазива имају 
право гласа и износи проблем како ће он својим члановима да објасни зашто нека 
установа има два гласа а његова само један и износи да је то неправедно. 
Брауновић Момо износи да ни на изборима за Градски одбор Београда нису 
учествовали председници из старог сазива већ само из новог. 
Новаковић Млађен износи да није тачно да на изборима за Градски одбор 
Београда нису учествовали и председници из старог сазива и да је био један јер су 
остали председници остали исти и у новом мандату. 
Томашевић Звонко потврђује наводе колеге Новаковић Млађена. 
Брауновић Момо поставља питање када је ОЗ Нови Сад донео одлуку о 
приступању и да ли уплаћује чланарину. 
Куриџа Драгољуб износи да је синдикална организација ОЗ Нови Сад донела 
одлуку о приступању и да уплаћује чланарину од краја прошле године и да у 
статуту нема ограничења колико дуго неко мора бити члан да би учествовао у 
раду али да то и није проблем већ је проблем постојање две синдикалне 
организације у истој установи у оквиру истог синдиката и да је проблем 
направило Министарство за рад које је дозволило да се региструју две синдикалне 
организације у оквиру истог синдиката и да сад обе имају статус правног лица и 
да чланови Изборне Скупштине о томе треба да донесу одлуку пре него кренемо 
са даљим радом као што је то било урађено и на предходној Изборној 
Скупштини.Неопходно је предходно разрешити ово питање да би смо имали 
коначан списак чланова Изборне Скупштине а са тим и знали који је кворум за 
рад потребан јер ће нам то бити неопходно због регуларности избора без 
прејудицирања резултата тих избора.Што се тиче гласања по Статуту СССС и 
Статуту Синдиката правосуђа право гласа на Изборној Скупштини имају чланови 
и старог и новог сазива.Ја сам се као председник синдиката у предходном мандату 
строго држао Статута јер је то била моја обавеза и борио се против разних 



антистатутарних тенденција које су испољавали поједини чланови и то 
намеравам да радим до краја.Ми смо као синдикат обавезни да се придржавамо 
Статута и Одлука виших органа синдиката и то не може да се ради другачије јер 
би било ко да се жали на спроведене изборе сигурно оборио резултате избора и 
они би морали да се понове.На овај начин нико не може да обори резултате 
будућег гласања јер нема никаквог статутарног основа за било какву жалбу и на 
тај начин постоји и легалитет и легитимитет одлука које будемо донели не 
улазећи у то какве ће оне бити.КО добије већину тај ће имати и мандат за наредни 
период. 
 

Након дискусије донете су следеће одлуке: 
 
   

1. Прихвата се да колегиница Бабић Николина из ОЗ Крагујевац замењује 
одсутног колегу Ристић Душана као пуноправан члан Изборне Скупштине 
са правом гласа 

2. У раду Изборне Скупштине као пуноправни чланови са правом гласа 
учествоваће обе синдикалне организације из ОЗ Нови Сад 

 
 У складу са донетим одлукама констатовано је да Изборну Скупштину 
чини укупно 36 чланова од чега је на данашњем састанку присутно укупно 32 
члана Изборне Скупштине. 
  
 Након дискусија које су вођене око предложеног дневног реда исти је 
прихваћен па се прешло на рад по предложеном дневном реду. 
 
 

ДНЕВНИ РЕД: 
 
 

1. Отварање Изборне скупштине Ј.С.О. 
2. Усвајање Пословника о раду 
3. Избор радних тела: 

- Радног Председништва 
- Верификационе комисије 
- Изборне комисије 
- Записничара и два оверивача записника 

4. Разматрање и усвајање: 
- Извештаја о финансијском пословању Ј.С.О. за 2014. 
- Извештаја о раду Ј.С.О за период 2010. – 2015. година 
- Разматрање и усвајање Правила Ј.С.О. 

5. Верификација мандата изабраних чланова Скупштине Ј.С.О. 
6. Избор Председника Ј.С.О. 
7. Избор чланова Председништва Ј.С.О. 
8. Избор чланова Надзорног одбора Ј.С.О. 
9. Давање разрешнице досадашњим члановима Скупштине Ј.С.О. 
10. Орјентациони План рада Ј.С.О. за период 2015. – 2020. година 
11. Текућа питања 



 
Прва тачка дневног реда 

 
 
Куриџа Драгољуб отвара Изборну Скупштину Ј.С.О. и износи да се његов мандат 
као председника завршава избором Радног Председништва и да још једном жели 
да се захвали свима са којима је сарађивао у предходном периоду и да им пожели 
пуно успеха у будућем раду и животу и да су за све председнике којима је престао 
мандат у знак захвалности за уложени труд и енергију у рад и јачање синдиката 
припрењмљени скромни поклони у виду сата са угравираним логом Ј.С.О. и 
захвалнице а свим члановима Изборне Скупштине и адекватни поклони у виду 
роковника,календара,упаљача и хемијских оловака па жели да то подели 
присутнима пре преласка на рад по радним телима. 
 
 

Друга тачка дневног реда 
 
 
Куриџа Драгољуб износи да су Пословник о раду Изборне Скупштине сви 
добили у достављеном материјалу уз позив за Изборну Скупштину и предлаже да 
се исти усвоји да би могло да се обави све оно што је предвиђено да се уради на 
овом састанку. 
 
Пошто дискусија и предлога за измену Пословника о раду није било чланови 
Изборне Скупштине су усвојили предложени Пословник о раду. 
 
 
 

Трећа тачка дневног реда 
 
 
По трећој тачки дневног реда приступило се избору чланова предвиђених радних 
тела. 
 
Након предлога и гласања са 25 гласова за од присутних 32 за чланове Радног 
Председништва изабрани су: 
 

1. Јанковић Андреја 
2. Ђекић Славиша 
3. Бурсаћ Бранислав 

 
 
Након предлога и гласања са 21 гласом за од 32 присутна за чланове 
Верификационе комисије изабрани су: 
 

1. Новаковић Млађен 
2. Божиновић Дарко 
3. Томашевић Звонко 

 



Након предлога и гласања са 23 гласа за од 32 присутна за чланове Изборне 
комисије изабрани су: 
 

1. Папић Добривој 
2. Шашић Михаило 
3. Бајић Славица 

 
Након предлога и гласања са 24 гласа за од 32 присутна за записничара је 
изабрана: 
 

1. Бабић Николина 
 
Након предлога и гласања са 24 гласа за од 32 присутна за овериваче записника су 
изабрани: 
 

1. Веселиновић Зоран 
2. Тумбас Грга 

 
 

Четврта тачка дневног реда 
 
 
Јанковић Андреја у име Радног Председништва отвара четврту тачку дневног 
реда и ставља на дискусију Извештај о финансијском пословању Ј.С.О.за 
2014.годину. 
Седларевић Милун износи да нема Извештаја Надзорног одбора који је требало 
да се стави на разматрање у оквиру ове тачке. 
Куриџа Драгољуб износи да не може да стави на дневни ред за разматрање оно 
чега нема и да је надзорни одбор самосталан у свом раду и он као председник не 
може да се меша у рад надзорног одбора и да на њега утиче. 
Седларевић Милун износи да су велике ставке за трошкове горива и превоза. 
Куриџа Драгољуб износи да је било доста састанака и активности у предходној години и 
да су ставке за гориво и превоз нешто веће него предходне године али незнатно и да је 
разлог вероватно што се појављују додатни трошкови за путарине који нису мали с 
обзиром да већина возила са којима долазе председници више немају картице за слободан 
пролаз аутопутем јер је Управа за извршење редуковала број возила по установама које 
имају картице за слободан пролаз па се и то мора плаћати.Иначе прилив од чланарине је 
стабилан и у благом порасту али смо у прошлој години имали веће расходе за мобилне 
телефоне и то би требало смањити а имали смо и расходе за набавку рекламног материјала 
које до сада нисмо имали а и ставке за помоћ су енормне али је то разумљиво с обзиром да 
смо имали поплаве па се и једам део наших чланова који су били оштећени у поплавама 
обраћао за помоћ и ту никога нисмо одбили и показали смо солидарност са свима који су 
били у невољи а имали смо и донацију за КПЗ Ваљево у виду набавки пумпи за санирање 
поплављене установе.Имали смо и две дате позајмице Синдикалној организацији КПЗ 
Ниш у износу од 100.000 динара за одлазак на радничке игре и КПЗ Падинска Скела за 
поклон пакетиће које нису враћене и зато морају да се прикажу у као расходи у 
финансијском извештају. 
 
Пошто других дискусија није било чланови Изборне Скупштине су усвојили Извештај о 
финансијском пословању Ј.С.О.за 2014.годину. 



 
Јанковић Андреја отвара дискусију о Извештају о раду Ј.С.О.за период од 2010.-
2015.године. 
Куриџа Драгољуб износи да је члановима Изборне Скупштине у материјалу са позивом 
за састанак достављен Извештај о раду Ј.С.О.за 2014.годину а да су Извештаје о раду за 
предходне године у овом мандатном периоду такође добили и да су ти извештаји већ 
усвојени на предходним састанцима Скупштине тако да није било потребе да се они 
поново штампају јер би то био огроман посао штампања од неколико хиљада листова и да 
ће се он усмено осврнути хронолошки на битне ствари из предходне и прошлих година 
тако да је углавном свима познато шта је рађено у предходном периоду и то су кроз 
предходне материјале добили у обимној форми.Предлаже да се на овај начин прихвати 
извештај о раду. 
 
Пошто дискусија није било чланови Изборне Скупштине су усвојили Извештај о раду 
Ј.С.О. за период 2010-2015.године у овој форми. 
 
Јанковић Андреј отвара дискусију о разматрању и усвајању Правила Ј.С.О. 
Седларевић Милун износи примедбу да су Правила Ј.С.О. члановима Изборне 
Скупштине подељена непосредно пре састанка и да је то неозбиљно да ми сада 
расправљамо о том тексту јер нисмо имали времена да га размотримо и предлаже да се 
исти не усвоји. 
Куриџа Драгољуб износи да се ради о предлогу Правила Ј.С.О.и да иста Изборна 
Скупштина може да мења пре усвајања а да је у новим правилима једина разлика у односу 
на стара то да су усклађена са Статутом Синдиката правосуђа у две или три ставке везано 
за органе Ј.С.О. и њихове функције али ништа суштински битно и да то може свако да 
исчита за два до три минута.Ми у сваком случају имамо обавезу да Правила 
Ј.С.О.ускладимо са важећим Статутом гранског синдиката којем припадамо.Правила нису 
раније достављена уз позив и материјал за састанак из разлога што се до задњег тренутка 
чекало да ли ће стићи одговор од статурне комисије СССС на допис којим смо тражили да 
се изјасне да ли јединствене синдикалне организације могу да имају статут а не да свој рад 
регулишу правилима и тај допис је упућен у складу са одлуком коју је донела Скупштина 
на предходном састанку а који сам ја упутио у складу са вашом одлуком иако знам да је то 
немогуће а неки су тврдили да је то могуће.И наравно нису нам одговорили а вероватно и 
неће јер таква питања сматрају неозбиљним. 
Брауновић Момо поставља питање зашто то није урађено кад су се доносила предходна 
Правила Ј.С.О. него се сад то захтева. 
Куриџа Драгољуб износи да он ништа не захтева ако се то питање односи на њега и да су 
чланови Изборне Скупштине ти који ће изгласати или не овај предлог Правила а да 
предходна нису усклађена са Статутом гранског синдиката из разлога што је Синдикат 
правосуђа имао изборе годину дана након избора у Ј.С.О. и то по посебном одобрењу 
СССС из разлога реформе правосудних органа,гашења и оснивања нових судова а самим 
тим и гашењем и оснивањем нових синдикалних организација које су се морале 
регистровати па су они имали изборе за Републички одбор 2011.године а не 2010.године 
као ми па нисмо могли знати какав ће Статут бити усвојен за годину дана.Ову чињеницу 
би колега Брауновић Момо требало да зна јер је био члан Републичког одбора и још увек 
је до организовања избора за Републички одбор који ће бити после наших избора за 
отприлике три недеље и где ће изабраних 7 чланова Председништва по аутоматизму бити 
и чланови Републичког одбора Синдиката правосуђа. 
 
Јанковић Андреја ставља предлог Правила Ј.СО. на гласање и иста нису усвојена пошто 
је 17 чланова Изборне Скупштине гласало против а 15 за усвајање истог документа. 
 
 



Пета тачка дневног реда 
 
На основу прегледа пристиглог материјала са избора у синдикалним организацијама и 
достављеног списка и кадровског упитника верификациона комисија је предложила да се 
верификују мандати 36 чланова Изборне Скупштине од чега су на данашњем састанку 
присутна 32 члана Изборне Скупштине а 4 су одсутна. 
 
Чланови Изборне Скупштине су гласањем верификовали мандате члановима Изборне 
Скупштине. 
 

Шеста тачка дневног реда 
 
За избор председника Ј.СО.у складу са датим предлозима од стране чланова Изборне 
Скупштине дефинисала су се два кандидата за изборе од којих су оба прихватила 
кандидатуру и то:Седларевић Милун из КПЗ Ваљево и Куриџа Драгољуб из КПЗ Сомбор. 
Изборна Комисија након спроведених избора и пребројавања гласова проглашава 
резултате гласања за избор председника Ј.С.О.Од 32 члана Изборне Скупштине који су 
гласали за Куриџа Драгољуба је гласало 16,за Седларевић Милуна 15 а један глас је био 
суздржан. 
Након спроведених избора за Председника Ј.С.О.у наредном мандатном периоду изабран 
је Куриџа Драгољуб. 
 

Седма тачка дневног реда 
 
Седларевић Милун предлаже да се у циљу поједностављења и убрзања избора за чланове 
Председништва и Надзорног одбора гласање обави јавно на основу предложених 
кандидата а не тајно и да то може да се уради у складу са Статутом ако Изборна 
Скупштина донесе такву одлуку. 
Након гласања о овом предлоги Изборна Скупштина је једногласно донела одлуку да се 
гласање за чланове Председништва и Надзорног одбора обави јавним а не тајним 
гласањем. 
За чланове Председништва предложени су следећи кандидати:Томашевић Звонко,Бурсаћ 
Бранислав,Јанковић Андреја,Митић Владан,Новаковић Млађен,Тасић Милош и 
Божиновић Дарко. 
Након спроведеног гласања кандидати су добили следећи број гласова: 
 

1. Митић Владан                31 глас 
2. Јанковић Андреја           26 
3. Новаковић Млађен        23 
4. Бурсаћ Бранислав          22 
5. Тасић Милош                 19 
6. Томашевић Звонко        18 
7. Божиновић Дарко          13 

 
Изборна Комисија проглашава резултате гласања за чланове Председништва Ј.С.О. 

сходно чему су за чланове изабрани: 
• Митић Владан 
• Јанковић Андреја 
• Новаковић Млађен 
• Бурсаћ Бранислав 
• Тасић Милош 
• Томашевић Звонко 
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За чланове Надзорног одбора предложени су следећи кандидати:Божиновић Дарко и 
Веселиновић Зоран.Трећег кандидата за члана Надзорног одбора није било пошто нико од 
чланова који су предложени није хтео да прихвати кандидатуру.Након спроведеног 
гласања већином гласова за чланове Надзорног одбора изабрани су 
 

• Божиновић Дарко 
• Веселиновић Зоран 

 
 

Девета тачка дневног реда 
 
 

Изборна скупштина даје разрешницу досадашњим члановима Скупштине  Ј.С.О. 
 

 
 

Десета тачка дневног реда 
 
 

Изборна скупштина после разматрања усваја орјентациони план рада Ј.С.О.за период 
2015-2020.година. 
 
 

Једанаеста тачка дневног реда 
 
 
По овој тачци дневног реда није отварана дискусија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
У Соко Бањи, Председник 
27-28.03.2015.год.      Ј.С.О. 
                                                                                                       Куриџа Драгољуб 

 
    
 


