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Састанак Председништа Јединствене синдикалне организације запослених у 
установама за извршење кривичних санкција ( Ј.С.О.) одржан је дана 01.10.2015.године  у  
Београду,Дечанска 14,мала сала,V спрат. 

Састанку присуствују чланови Председништва Ј.С.О. :Куриџа Драгољуб-КПЗ 
Сомбор,Јанковић Андреја - КПЗ Пожаревац,Новаковић Млађан-СЗБ Београд,Томашевић 
Звонко-КПЗ Београд,Бурсаћ Бранислав-КПЗ Сремска Митровица и Тасић Милош-ОЗ 
Лесковац. 
 
 

 
ПРЕДЛОЖЕНИ ДНЕВНИ РЕД 

 
 
 

1. Усвајање записника са Скупштине Ј.С.О. од 31.07.2015.године 
2. Активности синдиката у предходном периоду и план активности за наредни 

период 
3. Разно 

 
 
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 са записником са 
Скупштине Ј.СО. од 31.07.2015.године.Записник са овог састанка су сви добили и позива 



присутне да се изјасне да ли имају примедби на достављени записник и да ли има 
предлога за евентуалне измене и допуне истог. Предлаже да се записник са Скупштине 
Ј.С.О. од 31.07.2015.године усвоји и отвара дискусију о истом. 
 
Пошто присутни чланови Председништва нису имали примедби на достављени записник   
исти су једногласно усвојен. 
 
 
  

Друга тачка дневног реда 
 
 
 

Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Председништва са активностима које је 
синдикат имао у предходном периоду то јест у предходна два месеца од одржавања 
Скупштине која је била 31.07.2015.године.О једном делу активности сте информисани 
путем материјала који вам је достављен а један део се односи и на активности које су се 
дешавале након тога.Највећи део активности се одвијао око организовања радничко-
спортских игара управе за извршење кривичних санкција.У оквиру организације игара 
одржано је неколико састанака организационог одбора игара у ком су учешће узели и 
наши представници и то 31.07.2015.године у Управи за извршење кривичних 
санкција,18.08.2015.године у Соко Бањи,28.08.2015.у КПЗ Пожаревац и 04.09.2015.у ОЗ 
Београд.Са ових састанака су вам прослеђени записници као и билтени о играма а 
достављена су вам и правила спортских сусрета тако да су сви имали правовремене 
информације о току организације и припремама за исте.Свима је прослеђена и одлука 
Директора управе о формирању организационог одбора РСИ Управе за извршење 
кривичних санкција као и позив за учешће на РСИ Управе за извршење кривичних 
санкција.Радничко спортске игре су одржане у периоду од 10-13.09.2015.године у Соко 
Бањи и на истима је узело учешће 476 такмичара из свих установа за извршење осим ОЗ 
Зајечар.Са члановима организационог одбора је било око 500 учесника.У складу са бројем 
пријављених из установа грубом анализом се може установити да је преко 330 наших 
чланова учествовало на играма што је без чланова организационог одбора скоро 
70%.Поред ових активности прослеђена вам је и одлука министра правде о финансирању 
спортско-рекреативних сусрета запослених у правосудним органима који су одржани у 
Охриду и неопходно је да се старешине правосудних органа обрате захтевом 
министарству за рефундацију средстава у складу са одлуком министра.Дана 
21.07.2015.године поднета је од стране адвоката синдиката иницијатива уставном суду у 
којој је тражено да се провери да ли постоји дискриминација запослених намештеника у 
погледу напредовања у односу на државне службенике који по закону имају на то право а 
намештеници немају.У пракси и поред права које имају ни државни службеници не 
напредују пошто Влада разним закључцима дерогира законска права запослених 
државних службеника.Дана 31.07.2015.године Синдикат правосуђа,друштво судија и 
удружење тужилаца и заменика јавних тужилаца су се обратили отвореним писмом 
јавности и упозорили на штетне последице Предлога Закона о начину одређивања 
максималног броја запослених у јавном сектору а имајући у виду да је поменути закон у 
процедури по хитном поступку.Дана 14.08.2015.године у дневном листу Политика је 
изашао чланак којим се јавност обавештава да је у КПЗ Београд 127 запослених тужило 
управника те установе за мобинг.Поред тога председник синдиката те установе 
Томашевић Звонко је изнео и проблеме које запослени имају у свом раду као и проблем 
неисплаћивања путних трошкова запосленима због чега су такође покренуте тужбе пред 
надлежним судовима.Свим председницима је прослеђен и шаблон тужбе Управном суду у 



вези решења о напредовању.Од стране адвоката синдиката је 17.08.2015.године покренута 
и Иницијатива Уставном суду за оцену уставности и законитости  чланова Закона о 
платама државних службеника и намештеника који се односе на коефицијенте за исплату 
плата у које је уграђен топли оброк и регрес с обзиром да и поред интервенција које смо 
имали код послодавца исти не жели да раздвоји топли оброк и регрес из коефицијента и да 
смо овим путем покушали да и на овај начин извршимо притисак на послодавца да 
поштује закон.У складу са донетим одлукама са предходних састанака извршена је 
набавка и расподела умрежених мобилних телефона за председнике синдиката.На захтев 
запослених из Специјалне затворске болнице 25.08.2015.године упућен је захтев 
Директору управе за састанак са представницима синдикалне организације ове установе и 
тај састанак је и одржан 18.09.2015.године а тема састанка су били проблеми у тој 
установи и реализација закључака и договора са састанка који је одржан пре отприлике 
годину дана на коме су представници синдиката ове установе изнели проблеме директору 
управе које имају у свом раду и од којих су неки решени али је велики број проблема и 
даље остао нерешен а појавили су се и нови у међувремену и то проблем са скраћеним 
радним временом које је за запослене у овој установи уговорено колективним уговором 
али управник одбија да потпише решење о скраћеном радном времену а и директор то 
пребацује на управника тако да ће мо морати покренути питање поштовања овог дела 
колективног уговора пред комисијом за праћење примене колективног уговора.Поред 
наведеног на састанку сам поставио и питање директору везано за систематизације и 
правилник о бенефицијама и добио одговор да се са истима застало из разлога што се 
чекају квоте од стране Владе које ће бити дате у Закону о максималном броју извршилаца 
и јавним службама јер се Управа за извршење и сва остала министарства морају уклопити 
у квоте које буду прописане и из тог разлога не може да се планира и ради на 
систематизацијама.Такође сам информисан да ће у следећој години бити пријема око 150 
запослених у службу за обезбеђење и то на тај начин да се не пробије финансијски план за 
зараде који се неће повећавати па би пријем био сукцесиван и то један део запослених би 
био примљен на рад крајем месеца јуна а други део крајем наредне године.Дана 
07.09.2015.године директор управе је проследио допис управницима завода којима је 
забранио прековремени рад управницима и наложио им да се послови радног места морају 
обављати првенствено у оквиру радног времена а ако се послови обављају ван радног 
времена потребно је да се обрате захтевом за слободне дане чије коришћење ће им бити 
одобрено.Дана 08.09.2015.године и 18.09.2015.године свим заводима је прослеђена 
препорука након контроле законитости и правилности рада од стране заштитника грађана 
а која се односи на ОЗ Нови Сад и поступање приликом претреса посетилаца и у КПЗ 
Сремска Митровица у односу на присуство припадника службе за обезбеђење приликом 
лекарског прегледа осуђеног лица.Дана 16.09.2015.године од стране Савеза самосталних 
синдиката Србије је прослеђена информација свим синдикалним организацијама о моделу 
за уплату чланарине као и о обавезама послодаваца у складу са обуставом и уплаћивањем 
чланарине. 
 
 

 
Трећа тачка дневног реда 

 
 
 
Јанковић Андреја износи проблем поштовања члана 43.Посебног колективног уговора за 
државне органе који се односи на исплату солидарне помоћи запосленима.У пракси је 
ситуација таква да се доносе решења али се не исплаћују средства. 



Бурсаћ Бранислав износи да је то проблем због лимита средстава која постоје и која су 
планирана за те намене у текућем буџету.Износи проблем са оцењивањем намештеника 
које се не спроводи па је то проблем код годишњих одмора то јест мерила за оцењивање 
дужине годишњих одмора. 
Јанковић Андреја износи да је део запослених који су радили на одређено време у 
његовој установи премештен на привремене и повремене послове и да више не раде на 
одређено време и да су тим још више нарушена њихова права. 
Бурсаћ Бранислав износи проблем са униформом којој је истекао рок а и треба да се 
ускоро пређе на ношење зимске униформе а тендер за набавку униформе још није прошао 
и питање је у чему ће запослени да раде кад се пређе на ношење зимске униформе.Сматра 
да је неопходно што пре заказати састанак са директором управе и истом поставити 
питање по којој цени Управа за извршење кривичних санкција набавља мазут.Поставља 
питање да ли је Митић Владан обавештен за састанак Председништва с обзиром да није 
био на последња два састанка и предлаже да га на састанцима Председништва мења 
Брдаревић Кенан. 
Куриџа Драгољуб износи да је са истим обавио разговор и да се Митић Владан налази у 
Црној Гори на раду и да није у могућности да присуствује састанку.Што се тиче предлога 
да га на састанцима мења Брдаревић Кенан нема ништа против али би о томе сагласност 
требала да донесе Скупштина.Износи проблем активности које спроводе други синдикати 
и које треба пратити и адекватно и правовремено реаговати.Прво је вршен притисак на 
председнике синдиката да се учлане у новоосновани синдикат АСНС и један мали број 
председника вођен личним интересима је подлегао притисцима.Неки су се сад и покајали 
и хоће да поднесу оставку на место председника синдикалних организација јер сматрају да 
је све исто у новом синдикату само што их мање има и што им је снага мања.С обзиром да 
нису успели да и поред притисака и нереалних и лажних обећања привуку већи број 
председника синдикалних организација сад покушавају са врбовањем појединих чланова 
нашег синдиката обећавајући им свашта а заправо не могу ништа с обзиром да нису 
репрезентативни и да се у том новом синдикату налазе у грани са јавним службама и 
комуналцима који са затворским системом немају никакве везе иако су обећавали да ће 
бити са војском и полицијом али у том синдикату нема ни полиције ни војске.Само су 
изварали и изманипулисали људе.С обзиром на различите ставове који постоје у погледу 
одржавања радничких игара Управе за извршење кривичних санкција неопходно је на 
Скупштини заузети заједнички став у погледу даљег учешћа у истим с обзиром на најаве 
из Управе за извршење да они желе да се настави традиција одржавања игара и у следећим 
годинама. 
Бурсаћ Бранислав предлаже да се тражи од Моме Брауновића,Јоновић Горана и 
Алихоџић Неџада да врате лап-топ рачунаре које су добили од Ј.С.О. као и од других 
председника који више нису код нас. 
Куриџа Драгољуб износи да је Јоновић Горан док је још био активан члан доставио 
потврду од полиције о пријави крађе лап-топа из путничког возила у коме се исти налазио 
а да је Алихоџић Неџад пријавио да је лап-топ који му је дат на коришћење изгорео у 
пожару који је захватио део КПЗ Падинска Скела.Неопходно је и зановити лап-топове и у 
осталим установама с обзиром да су их бивши председници приликом примопредаје 
предавали у неисправном стању као што је случај у Нишу и Новом Пазару 
Томашевић Звонко износи да је у контакту са Вељком Мијаиловићем председником 
Полицијског синдиката Србије и да постоји иницијатива за формирање Уније синдиката 
запослених у безбедносним службама којој би и ми требали да приступимо.Информише 
присутне да је у поступку набавке кожних футрола за легитимације које су троделне или 
дводелне и у зависности од тога коштају од 2.000 до 2.500 динара а могућа је и израда 
легитимација за чланове синдиката.Изглед и понуду ће проследити мејлом да сви могу да 
виде и евентуално се одлуче за набавку истих. 



Након изнетих дискусија донете су следеће одлуке и закључци: 
 

 
 

1. Усваја се записник са Скупштине Ј.С.О. од 31.07.2015.године  
2. Пред Комисијом за контролу и праћење примене колективног уговора покренути 

питање непоштовања скраћеног радног времена за запослене у Специјалној 
затворској болници 

3. Заказати састанак са Директором управе у што је могуће краћем времену 
4. Захтевати од Директора управе да се набавка и расподела униформе спроведе у 

што краћем временском периоду 
5. Предложити Скупштини да Брдаревић Кенан замењује Митић Владана у раду 

Председништва у његовој одсутности 
6. На Скупштини заузети заједнички став око учешћа у радничким играма Управе за 

извршење кривичних санкција 
7. Захтевати од председника синдикалних организација које су напустиле Ј.С.О. да 

врате лап-топ који им је дат на коришћење 
8. Секретар Ј.С.О. да путем мејла проследи понуду за набавку кожних футрола и 

легитимација за чланове синдиката 
 

 
 
                                                                                                                
                                                                                                              
 
                                                                                                                  Председник  
 Ј.С.О. 
       Куриџа Драгољуб 
 
 


