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Куриџа Драгољуб поздравља све присутне чланове Председништва и захваљује се што су 
се одазвали позиву и дошли на овај састанак и констатује да постоји кворум за рад као и за 
пуноважно одлучивање и доношење одлука.У циљу ефикаснијег рада предлаже да се 
одмах пређе на усвајање предложеног дневног реда. 
 
Пошто чланови Председништва нису имали примедби на предложани дневни ред исти је 
једногласно усвојен. 
 

Прва тачка дневног реда 
 
 

Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Председништва да је изабрано 
Председништво на предходним изборима који су одржани у Соко Бањи у складу са 
Статутом и Правилима Ј.С.О.обавезно да се на првој седници конституише и обави избор 
секретара и благајника.Право предлога за наведене функције имају сви чланови 
Председништва и у том смислу предлаже да се за благајника именује Новаковић Млађен 
из СЗБ Београд који је и у предходном мандатном периоду обављао функцију благајника а 
да се за секретара именује Јанковић Андреја из КПЗ Пожаревац. 



Пошто чланови Председништва нису имали других предлога једногласно су за благајника 
Ј.С.О. изабрали Новаковић Млађена из СЗБ Београд а за секретара Ј.С.О.Јанковић Андреја 
из КПЗ Пожаревац. 

 
  

Друга тачка дневног реда 
 

 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Председништва да записник са Изборне 
скупштине Ј.С.О.још није готов и да остаје да се усвоје записници са Скупштине Ј.СО. од 
20.11.2014.године и записник са састанка делегације Ј.С.О. и синдиката Независност са 
Директором управе од 16.12.2014.године. 
Записнике са ова два састанка су сви добили и позива присутне да се изјасне да ли имају 
примедби на достављене записнике и да ли има предлога за евентуалне измене и допуне 
истих. Предлаже да се записници са Скупштине Ј.С.О. од 20.11.2014.године и са састанка 
делегације Ј.СО. и синдиката Независност са Директором управе од 16.12.2014.године 
усвоје и отвара дискусију о истим. 
 
Пошто присутни чланови Председништва нису имали примедби на достављене  записнике   
исти су једногласно усвојени. 
 
 

Трећа тачка дневног реда 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Председништва са Предлогом Правила 
Ј.СО. која су достављена члановима синдиката на Изборној скупштини али нису усвојена 
на гласању.Разлози за не усвајање су били да чланови Изборне скупштине нису имали 
довољно времена да се упознају са истима пошто су достављени члановима на дан 
Изборне скупштине.Наглашава да се ради о Предлогу Правила Ј.С.О. на која су сви могли 
да ставе примедбе и да мењају предложени текст али није било воље код појединих 
чланова Изборне скупштине да се конструктивно понашају и одговорно односе према 
обавезама у синдикату.У сваком случају сви су добили Предлог Правила Ј.СО. и на исте 
до усвајања и даље могу да стављају примедбе и предлажу измене датог текста.Наравно те 
примедбе и сугестије морају да буду у складу са Статутом Синдиката правосуђа као 
гранског синдиката којем припадамо и у складу са Статутом Савеза самосталних 
синдиката Србије као централе којој припадамо.С обзиром да су на Изборној скупштини 
поједини чланови заступали тезу како ми можемо да доносимо Правила како ми хоћемо а 
ја још једном желим да изнесем да је то могуће само у оквирима које нам дозвољава 
Статут гранског синдиката и статут централе којој припадамо.С обзиром да смо ми 
предходне изборе одржали у марту 2010.године и да смо тада усвојили важећа Правила а 
да је Конгрес централе одржан у мају 2010.године на коме је донет нови Статут Савеза 
самосталних синдиката Србије а избори у гранском синдикату правосуђа у априлу 
2011.године због реформе правосуђа са годину дана закашњења уз одобрење централе на 
којима је донет нови Статут Синдиката правосуђа ми смо били дужни да своја Правила на 
Изборној скупштини ускладимо са изменама наведених статута и у том контексту је и дат 
Предлог Правила Ј.С.О. који је у потпуности усклађен са измењеним статутима централе и 
гране.Измене постојећих Правила Ј.С.О. су само у неколико чланова који се односе на 
органе Ј.С.О. и називе и послове тих органа који се дефинишу у складу са новим 
статутима централе и гране и ни у чему више. 
Јанковић Андреја предлаже да се из члана 22.Предлога Правила Ј.С.О.из става 4.тачка 6 
избаци да Изборна скупштина разматра и усваја Правила Ј.С.О. и да то у будуће ради 



Одбор Ј.С.О.као највиши орган Ј.С.О. између две Изборне скупштине како не би у будуће 
то морали да радимо сваке пете године када се одржава Изборна скупштина већ да то 
можемо да обавимо било када у току мандата. 
Куриџа Драгољуб износи да то може да ради и Одбор Ј.С.О. у складу са чланом 24.став 
4.тачка 5. У којој стоји да Одбор Ј.С.О. одобрава Правила Ј.С.О.њихове измене и допуне 
али да се због нејасноћа може допунити и изменити тако да гласи да Одбор Ј.С.О. 
разматра,усваја и одобрава Правила Ј.С.О. њихове измене и допуне. 
 
Остали чланови Председништва нису имали додатних предлога за измене и допуне 
Предслога Правила Ј.С.О. па су иста прихваћена са допуном која је предложена. 
 
 

Четврта тачка дневног реда 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Председништва са активностима које је 
синдикат имао у предходном периоду.Активности су биле усмерене на изборе у 
синдикалним организацијама и изборима за више органе синдиката.Оно што је 
карактеристично за сваке изборе је лобирање за поједине чланове и стварање позиција за 
своје синдикалне организације али се такве ствари раде на легалан и статутарно легитиман 
начин што код нас у предходном периоду није био случај.Поједини чланови синдиката су 
самовољно и противно статуту и Правилима Ј.СО. организовали састанке и на њих 
позивали део чланова Ј.С.О. са циљем смене легитимно изабраних органа и прављења 
договора око тога ко ће и како поделити функције у органима синдиката мимо избора као 
јединог легалног и легитимног начина на који се бирају органи у синдикату.Такве 
активности појединих чланова синдиката су трајале изузетно дуго скоро шест месеци и 
озбиљно су нарушиле јединство у синдикату.Никаквих разлога за такве активности није 
било осим личне промоције појединаца и жеље да се утиче на ток избора и врши притисак 
на поједине председнике синдикалних организација да се придобију за ову или ону 
опцију.И на самој Изборној скупштини су постојали огромни притисци да се избори 
спроведу у супротности са важећим статутарним правилима и мени је драго што се то није 
десило јер би смо у том случају сигурно морали да имамо нове изборе у најскорије 
време.Овако и у случају да се незадовољни спроведеним изборима и жале вишим 
органима синдиката немају никаквих шанси да оспоре изборе јер је све урађено у складу 
са важећим статутима.Каква ће реакција незадовољних бити видећемо ускоро али би 
најгора опција за све била да исти због незадовољства изборним резултатима крену у 
разбијање Ј.С.О. или  да се због функција одметну у неки други синдикат који није 
репрезентативан и на тај начин учине медвеђу услугу својим члановима јер ће о њиховим 
интересима бринути неко ко нема репрезентативност на нивоу гране а самим тим ни 
могућност приступа министарству и потписивања било каквих споразума са 
послодавцем.Поред избора на свим нивоима синдикалног деловања у предходном периоду 
је рађено на изради новог колективног уговора за државне органе с обзиром да је 
предходни колективни уговор истекао и да је било неопходно донети нови да би се 
заштитила постојећа права запослених.Преговори су били веома тешки и напорни с 
обзиром да послодавац није пристао у старту преговора на било које проширење права из 
предходног колективног уговора и упорно је инсистирао на умањењу постојећих права 
сходно изменама у новом Закону о раду који је врло рестриктиван у погледу права 
запослених.Синдикат је дао свој предлог колективног уговора послодавцу у којем су била 
обухваћена сва права која су тиштила запослене али послодавац није пристајао ни на који 
предлог који би захтевао додатна новчана средства у буџету с обзиром на рестриктивну 
буџетску политику коју је зацртала Влада.И поред тога у преговорима смо успели да 
издејствујемо да се сачувају постојећа права запослених и да се чак у неким  деловима и 



поправе.Успели смо да уведемо у колективни уговор категорију скраћеног радног времена 
за запослене у Специјалној затворској болници,да задржимо 3 радна дана за добровољно 
давање крви иако то нико нема у колективном уговору осим нас,да издејствујемо 
повећање одмора у току дневног рада за запослене који раде 12 сати са 45 минута на сат 
времена,да уведемо нове категорије социјалних давања за запослене,да увећамо основицу 
за исплату јубиларних награда за запослене,да издејствујемо да давање пакетића за децу 
запослених буде обавеза послодавца а не могућност па да их некад послодавац обезбеди а 
некад не па тај финансијски трошак пада на ионако мале буџете синдикалних 
организација,да дефинишемо критеријуме за отпуштања запослених због технолошких 
вишкова,да сачувамо обавезу да послодавац врши обрачун плаћених сати месечно за 
председнике синдиката у складу са бројем чланова да проширимо права на плаћено 
одсуство као и проширено право на неплаћено одсуство.Није много али је у сваком 
случају видљив помак у односу на досадашњи колективни уговор.Активности су биле 
усмерене и на напредовање запослених у више платне разреде и ту смо доставили допис 
Директору управе са захтевом да сви запослени напредују у складу са законом с обзиром 
да не постоје ограничења у Закону о буџету за 2015.годину.Посебну пажњу смо посветили 
и питању запослених на одређено време у склопу са најављеним мерама отпуштања у 
склопу рационализације државне администрације нарочито с аспекта да запослени на 
одређено у установама за извршење кривичних санкција раде на тим пословима по десет и 
више година а постоји и дефицит запослених у односу на број систематизованих радних 
места у затворском систему.Синдикат ће свим запосленим на одређено време којима буде 
отказан уговор о раду пружити бесплатну правну помоћ у покретању тужби за заштиту 
својих права с обзиром да у таквом радном статусу раде велики број година.Изазили смо 
своје незадовољство политиком отпуштања запослених у затворском систему и по том 
питању упутили више дописа на адресе министарства,Управе за извршење кривичних 
санкција,Комисије за контролу извршења кривичних санкција и саме Владе.У наредном 
периоду је неопходно наставити са започетим активностима и истрајати у 
њима.Неопходно је у што краћем времену заказати састанак са Директором управе и 
наставити континуитет социјалног дијалога новог Председништва са 
послодавцем.Неопходно је и да се организују састанци Председништва у синдикалним 
организацијама у установама у циљу упознавања са проблемима које имају у раду у 
својим установама и у циљу дефинисања специфичних проблема како би се заједно 
трагало за решењима.Због специфичних проблема у синдикалном раду у ОЗ Нови Сад 
неопходно је контактирати њиховог председника и заказати састанак.И поред  тога што 
нема законских ограничења за напредовање запослених у виши платни разред Влада је 
донела закључак којим се то онемогућава и на тај начин директно прекршила закон то јест 
понаша се незаконито.Синдикат правосуђа је покренуо иницијативу за оцену уставности 
таквог закључка и позвао запослене да поднесу захтев старешинама органа за 
напредовање у складу са позитивном законском регулативом 
  
 

Пета тачка дневног реда 
     
 
Митић Владан износи да има проблем с обзиром да је запослен на одређено време већ 
око осам година и да му постојећи уговор о раду истиче 06.05.2015.године и да има 
сазнања да му уговор неће бити продужен.Спорни су продужеци уговора о раду за три 
човека у ВПД Крушевац.Сматра да га управник има на зубу због његовог синдикалног 
ангажмана и да му из тог разлога неће бити продужен уговор о раду.У ВПД Крушевац је 
основана синдикална организација Уједињених синдиката Србије под покровитељством 
Српске напредне странке и намера је да се разбије Ј.С.О. у тој установи на тај начин што 
ће дати отказ председнику синдиката са причом како синдикат не може да заштити своје 



чланове и поруком да ће тако проћи и други чланови.То је начин да се застраши чланство 
и приволи да пређу у други синдикат.Распитује се какве су могућности за законску 
заштиту синдикалних лидера од отказа.Иначе управник ВПД Крушевац је вршилац 
дужности управника већ две године што је супротно закону и не испуњава услове за радно 
место управника а сумњива је и безбедносна провера с обзиром да против истог постоје 
две кривичне пријаве због чега је избачен из полиције то јест добио је отказ у полицији. 
Куриџа Драгољуб износи да ће мо као синдикат ургирати код Директора управе и 
управника ВПД Крушевац да се истом продужи уговор о раду и да у позитивним 
законским прописима постоји заштита синдикалних лидера од отказа због обављања 
синдикалних активности али се то односи на запослене на неодређено време а за 
запослене на одређено је та заштита тежа с обзиром на истек уговореног рока рада али да 
се и у овом случају сигурно ради о кршењу закона и злоупотреби од стране послодавца с 
обзиром на дужину рада запосленог на одређено време.Неопходно је укључити и 
председницу Синдиката правосуђа и упознати је са овим проблемом као и адвоката 
синдиката да извиди правне могућности заштите. 
Бурсаћ Бранислав износи да се запосленима у КПЗ Београд већ три године не уплаћују 
доприноси за ПИО и да  та установа нема употребну дозволу.Износи проблем да 
запослени у статусу намештеника не могу да пређу из службе у којој се налазе у службу за 
обезбеђење у складу са одлуком да је то могуће из разлога што не могу прећи из статуса 
намештеника у статус државних службеника.Износи и проблем исплате награде 
намештеницима којима није исплаћена награда за последњи квартал у 2014.години а у 
овој години није ни предвиђена исплата у складу са Законом о буџету.За предходну 
годину је била предвиђена али су запослени нечијом одлуком ускраћени за своје право.У 
току израде нове систематизације би требало водити рачуна да се запосленима у статусу 
намештеника врати статус државних службеника где год је то могуће.Такође износи 
проблем са униформом за службу за обезбеђење којој је истекао рок трајања и не зна се 
кад ће бити расписан тендер за набавку нових униформи као и проблем која ће се 
униформа носити од првог маја. 
Томашевић Звонко истиче да се запосленима у КПЗ Београд и даље не исплаћују путни 
трошкови и да су запослени тужили као и више од 120 запослених који су покренули 
тужбу за мобинг против управника тог завода о чему је путем конференције за штампу 
упозната и јавност.Стање у установи је лоше и односи са управом завода су 
катастрофални.Износи да ће упутити допис са притужбом Европској комисији за контролу 
извршења кривичних санкција. 
Јанковић Андреја поставља питање рефундације трошкова за радничке игре који нису 
исплаћени у КПЗ Пожаревац и поред захтева управнику и одлуке министра и директора 
управе.С обзиром да истичу рокови застаревања неопходно је видети могућности за 
утужење са адвокатом синдиката да не би истекао рок и наступила застара. 
Тасић Милош поставља питање да ли има сазнања и да ли је истина да у КПЗ Ниш није и 
неће бити отпуштен нико. 
Новаковић Млађен износи да ће у наредном периоду покренути иницијативу код 
управника за отпочињање процедуре за скраћење радног времена у Специјалној затворској 
болници у складу са колективним уговором који је ступио на снагу. 
Куриџа Драгољуб износи да смо у предходном мандатном периоду имали одлуку о 
занављању лап-топ рачунара за новоизабране чланове Председништва и да је то било 
реализовано на начин да су постојећи дати на коришћење члановима који их нису имали 
или су били оштећени и да би то могли да урадимо поново с обзиром да се неколико 
председника синдикалних организација жалило да су им исти оштећени и да не могу да се 
користе.Износи проблем са телефонским рачунима који су у последњих шест месеци 
енормни и задњи рачун који је стигао је преко 30.000 динара и да је захтевао да се откаже 
уговор с обзиром да је исти ишао преко ОЗ Београд те да би требало да се закључи нови 
уговор за телефоне за чланове Председништва. 



Бурсаћ Бранислав износи да би требало да се закључи уговор за све председнике а не 
само чланове Председништва и да је могуће лимитирати износе да се не прекорачују као 
што су то до сада радили појединци и због чега су стизали огромни рачуни на наплату. 
Куриџа Драгољуб се слаже са предлогом и износи да ће контактирати оператере у 
наредном периоду да би се виделе понуде али да се прво види колики је потребан број 
телефона с обзиром на најаве иступања из Ј.С.О. и контакте појединих председника са 
другим синдикатима. 
 
 
 

 Након изнетих дискусија донете су следеће одлуке и закључци: 
 

 
 

1. Усваја се записник са Скупштине Ј.С.О. од 20.11.2014.године и са састанка 
делегације Ј.С.О. и Синдиката независност са Директором управе од 
16.12.2014.године 

2. За секретара Ј.С.О. изабран је Јанковић Андреја из КПЗ Пожаревац 
3. За благајника Ј.С.О. изабран је Новаковић Млађен из СЗБ Београд 
4. Усваја је се допуна Предлога Правилника Ј.С.О. тако да у члану 24.став 4.тачка 5. 

гласи да Одбор Ј.С.О. разматра,усваја и одобрава Правила Ј.С.О. њихове измене и 
допуне 

5. Заказати састанак са Директором управе у циљу наставка социјалног дијалога са 
послодавцем 

6. Заказати састанак са запосленима у ОЗ Нови Сад 
7. Ургирати код Директора управе и управника ВПД Крушевац да се председнику 

синдиката Митић Владану који је запослен на одређено време продужи уговор о 
раду 

8. Укључити председницу Синдиката правосуђа и адвоката синдиката у решавање 
проблема са могућим отказом уговора о раду председнику синдиката ВПД 
Крушевац Митић Владану који је запослен на одређено време 

9. Сви запослени на одређено време време којима не буде продужен уговор о раду 
имаће помоћ синдикалног адвоката уколико желе да покрену тужбе 

10. На састанку са Директором управе покренути питање набавке униформе за службу 
за обезбеђење с обзиром да су истекли рокови за ношење исте 

11. Захтевати од Директора управе да се синдикат укључи у израду Правилника о 
систематизацији и Правилника о бенефицијама 

12. У наредном периоду у складу са потребама закључити уговор за телефоне за 
председнике синдиката као и извршити набавку лап-топ рачунара 

13.  Запослени да упуте захтев управницима завода са захтевом за напредовање у 
складу са законом 
 

 
 
                                                                                                                
                                                                                                                  Председник  
 Ј.С.О. 
       Куриџа Драгољуб 
 


