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Састанак Скупштине 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 Скупштине Ј.С.О.:Куриџа Драгољуб-КПЗ 

Сомбор,Јанковић Андреја - КПЗ Пожаревац,ПоповДејан - ОЗ Зрењанин, Новаковић Млађен 
-СЗБ Београд,Лазаревић Живомир-КПЗ Ваљево,Влајић Бобан - ОЗ Крушевац,Стојанчић 
Војкан -КПЗ Ниш, Ђекић Славиша - КПЗ Шабац, Шефчић Горан - ОЗ Суботица, Брдаревић 
Кенан - ВПД Крушевац,Томашевић Звонко-КПЗ Београд,Бурсаћ Бранислав-КПЗ Сремска 
Митровица,Божиновић Дарко-ОЗ Зајечар, Арсенијевић Мићо-ОЗ Панчево-Одсек 
Вршац,Савковић Милорад-ОЗ Нови Сад,Пантовић Властимир-ОЗ Краљево и Тасић Милош-
ОЗ Лесковац. 

Уводном делу састанка присуствује и председница Синдиката правосуђа Слађанка 
Милошевић. 

 
Бурсаћ Бранислав поставља питање ко је звао Слађанку на састанак Скупштине Ј.С.О. 
Слађанка Милошевић одговара да је она председница гранског синдиката у оквиру кога 
као одбор делује Ј.С.О. и да сматра да јој не треба посебна позивница да би као 
председница гранског синдиката присуствовала раду одбора.До сада је у свом раду 
посебну пажњу посвећивала и проблемима запослених у затворском систему и често од 
својих сарадника из судова трпила критике да се превише бави затворима. 
Куриџа Драгољуб износи да се чуо са Слађанком пре састанка око резервације сале и 
термина за састанак и да је иста изразила жељу да присуствује састанку Скупштине те да 
је сматрао да нема потребе за тим али је председница рекла да жели да дође.У сваком 
случају председница је и до сада повремено и по потреби присуствовала састанцима 
Скупштине и сматра да је то добра прилика да чланови истој поставе питања ако их 
имају.И на предходном састанку Скупштине смо имали закључак да дамо информацију 
везану за изборе за члана републичког одбора из мачванског округа па би било добро да 
добијемо објашњење од председнице. 
Ђекић Славиша износи да је он изабран за члана градског већа 
Шапца,Владимираца,Коцељеве и Богатића и да је он требао да буде верификован за члана 
републичког одбора испред мачванског округа а не Драган Марковић. 
Слађанка Милошевић одговара да је верификацију вршила верификациона комисија 
Синдиката правосуђа а не она и да се она није мешала у њен рад.Окружни одбори 
Синдиката правосуђа су требали да изврше изборе за председнике окружних одбора који 
су по статуту чланови републичког одбора а не већа на територији градова.Ту се ради о 



другачијој гранској и територијалној подели округа јер окружни одбор Синдиката 
правосуђа обухвата и Лозницу а веће града на територији Шапца не.За Синдикат 
правосуђа је меродавна подела округа која обухвата и Лозницу у склопу Мачванског 
округа и тако се понашала и Верификациона комисија приликом одлучивања с обзиром да 
је добила записник са избора у окружном одбору који је за њу био меродаван. 
Ђекић Славиша износи да он није био позван на састанак окружног одбора када су 
вршени избори и да се по његовом сазнању тај одбор није ни састајао у предходном 
периоду односно да он није позиван на састанке ако су се одржавали иако уредно плаћа 
чланарину синдикату правосуђа. 
Слађанка Милошевић износи да би окружни одбори требали да имају редовне састанке 
али да постоји различита пракса у раду и да би сви чланови окружних одбора требали да 
захтевају и иницирају састанке уколико то председници окружних одбора не раде. 
Куриџа Драгољуб износи да је у западно-бачком округу окружни одбор за председницу 
изабрао Бошњак Весну из Куле и да је она као председница окружног одбора 
верификована за члана републичког одбора Синдиката правосуђа а да је он на окружном 
одбору изабран за  члана већа града Сомбора,Апатина,Куле и Оџака и да по том основу 
није могао да буде члан републичког одбора Синдиката правосуђа већ је верификован као 
члан Председништва Ј.С.О. 
Бурсаћ Бранислав износи да је он на састанку републичког одбора изабран за члана 
букинг комисије али да није могао да иде на исте као члан јер му је то онемогућено. 
Слађанка Милошевић одговара да није могао да иде јер није имао екипу и да о томе 
постоји одлука републичког одбора да нико ко нема екипу не може да иде на игре иако је 
члан републичког одбора у оквиру гратиса које добија синдикат на основу броја учесника 
на играма. 
Бурсаћ Бранислав износи да он није требао да иде као члан републичког одбора већ као 
члан букинг комисије за затворе јер су затвори имали екипе на радничким играма а да су 
неки пензионери као бивши чланови републичког одбора ишли на игре о трошку 
синдиката. 
Слађанка Милошевић одговара да нико није ишао на игре о трошку синдиката и да 
синдикат за никог није платио игре а да се одлука републичког одбора да нико не може 
као члан републичког одбора да иде на игре у оквиру гратиса односи и на чланове букинг 
и других комисија ако немају екипу из своје установе.Није коректно да неко ко није члан 
републичког одбора а доведе на игре екипу од 20,30 или 50 људи нема гратис а да члан 
републичког одбора који не доведе никог из своје установе има гратис боравак на 
играма.Из тог разлога је републички одбор и донео такву одлуку. 
Куриџа Драгољуб сматра да је то питање за републички одбор и да се на следећем 
састанку републичког одбора може иницирати расправа о тој одлуци.Позива присутне да 
ли имају још неко питање за председницу синдиката и ако немају да се може прећи на рад 
по дневном реду за данашњи састанак. 
 
 
  

ПРЕДЛОЖЕНИ ДНЕВНИ РЕД 
 

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

период 
4. Разно 



 
Куриџа Драгољуб поздравља све присутне чланове Скупштине 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 за данашњу Скупштину који је свим 
члановима достављен уз позив за данашњи састанак. 
 
Пошто чланови Скупштине нису имали примедбе на предложени дневни ред исти је 
једногласно усвојен. 
 
 
 

Прва тачка дневног реда 
 
 
 

Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Скупштине са записником са састанка  
Скупштине Ј.С.О.која је одржана 31.07.2015.године  који су сви добили и позива присутне 
да се изјасне да ли имају примедби на достављени записник и предлаже да се записник 
усвоји и отвара дискусију о истом.  
 
Пошто присутни чланови Скупштине нису имали примедби на достављени  записник са 
састанка Скупштине Ј.С.О.која је одржана 31.07.2015.године  исти је једногласно усвојен. 
 
 
 

Друга тачка дневног реда 
 
 
 

Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Скупштине Ј.С.О. са предлогом Правила  
Ј.С.О. која су свима достављена у писаној форми.Предлог Правила Ј.С.О.је био достављен 
и на Изборној Скупштини али исти није усвојен из разлога што су чланови Изборне 
скупштине сматрали да нису имали довољно времена да простудирају иста.На састанку 
Скупштине Ј.С.О. која је одржана 31.07.2015.године је дат рок да се до 01.септембра 
доставе примедбе и сугестије на Предлог Правила Ј.С.О. али до одржавања данашњег 
састанка није стигао ни један писмени предлог или сугестија.У односу на постојећа 
Правила измене у новим се односе на усклађивање са измењеним  Статутом Савеза 
самосталних синдиката Србије и Статутом Синдиката правосуђа и углавном се односе на 
неколико чланова који регулишу назив органа Ј.С.О. и њихове ингеренције.У односу на 
достављени Предлог Правила са Изборне скупштине иста су допуњена одлуком 
Председништва Ј.С.О. са састанка од 16.04.2015.године.Статутарна обавеза свих 
синдикалних организација је да своја општа акта ускладе са изменама општих аката 
виших органа синдиката и ја не видим у чему је ту проблем.То је предлог који се мења у 
складу са вашим захтевима и може се усвајати у целини или да идемо да дефинишемо 
члан по члан.У складу са оним што је изнео на предходном састанку Скупштине предлаже 
да  се у члану 24.Правила Ј.С.О. у ставу 5.након реченице:Седнице Одбора сазива 
Председник Ј.С.О.дода реченица:Одбор се састаје једном у четири месеца,а ако се укаже 
потреба и више пута. 



Стојанчић Војкан предлаже да се у Правила Ј.С.О. у складу са чланом 65.Посебног 
колективног уговора унесе да синдикалне организације које имају преко 200 чланова 
именују у Одбор  Ј.С.О. два овлашћена представника. 
Божиновић Дарко износи да би у члану 41. став 1. тачка 1. Правила ЈСО уместо "Прегледа 
годишње обрачуне органа ЈСО" ставити "Прегледа изводе по текућем рачуну, рачуне и одлуке по 
којима је вршена исплката са текућег рачуна" 
Предлог стављен на гласање и није усвојен. 
Куриџа Драгољуб износи да Надзорни одбор има пуну слободу у свом раду и да на 
располагању треба да има све што му је неопходно у раду а да се то подразумева и да се не 
мора све регулисати правилима јер то стоји у Статутима гранских синдиката и централе. 
Савковић Милорад предлаже да се Одбор Ј.С.О. састаје свака три месеца као и 
Председништво. 
Томашевић Звонко предлаже да се о свим предлозима гласа и  предлаже да се Правилима 
Ј.С.О. предвиди да ко од председника прихвати да ради у специјали треба да замрзне 
статус у синдикату док је тамо. 
Предлог стављен на гласање и није усвојен. 
Након гласања прихваћен је предлог Куриџа Драгољуба да се у члану 24.Правила Ј.С.О. у 
ставу 5.након реченице:Седнице Одбора сазива Председник Ј.С.О.дода реченица:Одбор се 
састаје једном у четири месеца,а ако се укаже потреба и више пута. 
 
Након овако прихваћене допуне Предложена Правила Ј.С.О. су једногласно усвојена. 

 
 
 

Трећа тачка дневног реда 
 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Скупштине 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. Ја се овом приликом нећу упуштати у анализу тих активности већ ћу 
их таксативно набројати с обзиром да сте са истима већ упознати кроз дописе осим 
уколико постоји потреба код чланова Скупштине да се око неке теме задржимо и 
отворимо дискусију али мислим да је то прикладније да урадимо под тачком разноНајвећи 
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. 
 

 
Четврта тачка дневног реда 

 
 
 

Томашевић Звонко предлаже да се заузме јединствен став око радничко-спортских игара 
Управе за извршење кривичних санкција и поставља питање председнику синдиката да ли 
је он потписивао неки договор са Управом око радничких игара и да ли је ЈСО учествовао 
у плаћању игара. 
Куриџа Драгољуб износи да ЈСО није ништа платио и да он није ништа потписивао већ је 
понуда Управе била таква да синдикати сами одлуче да ли ће прихватити понуду и 
учествовати на играма или неће.Сматра да ће мо тешко моћи заузети јединствен став око 
учествовања или не учествовања на играма с обзиром да веће установе имају финансијску 
могућност да учествују на играма а мање немају и да су ту интереси у старту 
супростављњни.Мањим установама је то једина могућност да своје људе негде одведу. 
Влајић Бобан се слаже да треба учествовати на играма јер су оне финансијски оправдане 
и за 2.000 динара по учеснику свака синдикална организација може да пошаље знатан број 
запослених на игре а то је једина могућност да запослени негде оду. 
Куриџа Драгољуб предлаже да заједнички став буде да се тражи од Управе да у 
потпуности финансира радничке игре а не 2/3 као овог пута. 
Томашевић Звонко предлаже да се са рачуна Ј.С.О. издвоје средства и набаве флеш 
меморије од 2 гигабајта како би се могли свим председницима прослеђивати и аудио 
снимци са састанака.Поред наведеног предлаже да се донесе одлука да Ј.С.О. приступи 
реализацији идеје о формирању Уније синдиката са Полицијским синдикатом Србије и 
синдикатима безбедносних структура. 
Лазаревић Живомир предлаже да се установи списак чланова синдиката са рубрикама за 
праћење кретања броја чланова од састанка до састанка и да се на основу тога може 
интервенисати по потреби уколико буде долазило до осипања чланства. 
Бурсаћ Бранислав износи проблем функционисања синдиката у ВПД Крушевац с 
обзиром да је председнику Митић Владану отказан уговор о раду на одређено време и да 
је нередован на састанцима и предлаже да се убудуће и на састанке председништва позива 
Брдаревић Кенан када Митић Владан није у могућности да истима присуствује.Замера 
председнику Ј.С.О. што није одржао састанак са председницима који су били присутни на 
радничким играма. 
Куриџа Драгољуб износи да на радничким играма није било пола председника синдиката 
и да би тај састанак био само формални а за две недеље је свакако планиран овај 
састанак.Поред тога на играма је контактирао са свим председницима који су били на 
играма што исти могу и да потврде.Са Брдаревић Кенаном је разговарао о проблему који 
износи Бурсаћ Бранислав и ту постоји проблем што је колега Брдаревић Кенан конкурисао 
за рад у посебном одељењу и ако буде позван на рад постојаће проблем у функционисању 



синдикалне организације и за то ће морати да се пронађе адекватно решење.Договорено је 
да будемо у контакту око тог проблема како би могли правовремено реаговати. 
Савковић Милорад износи да је стање у ОЗ Нови Сад алармантно са аспекта броја 
запослених у служби за обезбеђење и предлаже да се захтева од директора управе да се 
пошаљу људи из других установа на испомоћ. 
Тасић Милош поставља питање ваучера за новогодишње пакетиће за децу запослених то 
јест да ли ће бити исплаћени ове године с обзиром да прошле године нису били исплаћени 
и да је то велики издатак за синдикалне организације. 
Куриџа Драгољуб износи да је по новом колективном уговору то обавеза послодавца а да 
је по предходном то била могућност и послодавац није имао обавезу да то исплати већ је 
зависило од његове добре воље.Сада је то његова обавеза и на нама је само да захтевамо 
да се поштују одредбе колективног уговора. 
Савковић Милорад предлаже да се убудуће као посебна тачка дневног реда уведе 
проблематика запослених у синдикалним организацијама. 
Пантовић Властимир предлаже да се поводом одласка у пензију једном од бивших 
председника Ј.С.О. Даниловић Драгану захвалимо додељивањем захвалнице за рад у 
Ј.С.О. с обзиром да је исти био на том месту у време када је стварана Ј.С.О. 
Божиновић Дарко износи информацију да су 30 запослених који су поднели захтев за 
напредовање у виши платни разред у ОЗ Зајечар одбијени од стране управника.Њих 28 је 
уложило жалбу жалбеној комисији ,која је поништила решења о одбијању и све вратила 
првостепеном органу.Након тога напредовало је 32 радника који су испуњавали услове за 
исто. 
Куриџа Драгољуб износи да је то добар путоказ и за све остале запослене да следе 
инструкције које им је дао синдикат и да је могуће да се изборимо са непоштовањем 
закона од стране послодавца.И у другим установама су појединачно подношени захтеви за 
напредовање и они су у различитој фази решавања Не знамо шта ће се дешавати у идућој 
години али би сви запослени требали да поднесу захтеве за напредовање у складу са 
искуствима из ове године. 
Томашевић Звонко износи да службене легитимације у КПЗ Београд нема нико од 
запослених и да је у поступку набавка синдикалних и да је израђено идејно решење које ће 
проследити свим председницима уколико су заинтересовани да набаве кожне футроле са 
значком а да Ј.С.О.финансира израду легитимација за чланове. 
Стојанчић Војкан информише присутне да синдикат КПЗ Ниш и Окружни одбор 
синдиката правосуђа заједнички организују семинар у Соко Бањи у времену од 23-
25.10.2015.године на тему злостављања на раду.Предавања ће обавити еминентни 
стручњаци из те области.Цена семинара је 1.900 динара по пансиону по учеснику и може 
да се плати на 3 рате.Позиви ће бити свима прослеђени мејлом а требало би да се због 
броја учесника изврши најава доласка до уторка. 
Бурсаћ Бранислав износи проблем са колегом Ћерими Беаром из КПЗ Ваљево који се 
обратио за помоћ због операције детета које се повредило у игри са његовим дететом и 
коме је неопходна операција која изискује велика материјална средства и апелује да се 
истом помогне. 
Куриџа Драгољуб износи да се бивши председник синдиката КПЗ Ваљево Седларевић 
Милун обратио са захтевом за помоћ у марту месецу и да је та помоћ од стране Ј.С.О. и 
исплаћена у складу са Правилником о додели материјалне помоћи и да је неопходно да 
председници синдикалних организација у складу са својим могућностима помогну 
финансијски и да ставе на своје огласне табле обавештења о прикупљању помоћи.С 
обзиром да се ближи крај године предлаже да Скупштина донесе одлуку о томе да ли да се 
штампа рекламни материјал у виду календара,роковника,упаљача и хемијских оловака и 
предлаже да се донесе одлука о организовању рекреативног одмора за чланове синдиката 



о трошку Ј.С.О. у наредној години.Ми имамо склопљен уговор са хотелом Моравица у 
Соко Бањи али због нових цена пансиона неопходно би било потписати само анекс 
уговора.Предлаже да критеријум за расподелу ваучера за рекреативни одмор запослених 
чланова синдиката буде да се шаље један запослених на сваких двадесет чланова 
синдиката као што је то био случај и у предходном периоду. 
 
Након спроведеног гласања усвојени су предлози о штампању рекламног материјала и 
организовању рекреативног одмора у наредној години за чланове синдиката, 
 
 
 

Након изнетих дискусија донете су следеће одлуке и закључци: 
 
 
 

1. Усваја се записник са састанка Скупштине Ј.С.О. која је одржана 31.07.2015.године  
2. Усвајају се Правила Ј.С.О. са допуном у члану 24. у ставу 5.након 

реченице:Седнице Одбора сазива Председник Ј.С.О.додаје се реченица:Одбор се 
састаје једном у четири месеца,а ако се укаже потреба и више пута 

3. Следећу Скупштину Ј.С.О.заказати у току фебруара месеца 
4. Заказати састанак са Директором управе у најскоријем могућем времену 
5. Захтевати од Управе за извршење да у потпуности финансира радничке игре за 

запослене 
6. Извршити набавку флеш меморија за све председнике синдиката 
7. Актуализирати сарадњу са Полицијским синдикатом Србије око формирања Уније 

синдиката безбедносних структура 
8. Установити списак чланова синдиката са рубрикама за праћење кретања броја 

чланова синдиката у синдикалним организацијама 
9. Захтевати од Директора управе да се испоштује члан Посебног колективног 

уговора који регулише обавезу послодавца да обезбеди пакетиће за децу 
запослених до 15 година  

10. Ј.С.О. ће финансирати израду чланских легитимација а заинтересовани за набавку 
кожних футрола са значком да се обрате секретару синдиката 

11. КПЗ Ниш да проследи мејлом позиве за семинар у Соко Бањи од 23-
25.10.2015.године на тему злостављање на раду 

12. Позивају се синдикалне организације да у складу са својим могућностимауплате 
помоћ за колегу из КПЗ Ваљево Ћерими Беару и да ставе на огласне табле 
обавештење о прикупљању помоћи 

13. Извршити набавку,штампање и дистрибуцију рекламног материјала 
14. Организовати рекреативни одмор запослених о трошку Ј.С.О. у наредној години по 

моделу: на сваких 20 чланова у синдикалној организацији 1 члан иде на 
рекреативни одмор 

                                                                                                                                               
  
 
  
 
                                                                                                                Председник 
  Ј.С.О. 
   Куриџа Драгољуб 



 


