
САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ 
СИНДИКАТ ПРАВОСУЂА 

ЈЕДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 
УСТАНОВАМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА У СРБИЈИ 

-БЕОГРАД- 
                                                                                                                     

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

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

КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА (Ј.С.О.) 
 

Састанак Скупштине Јединствене синдикалне организације запослених у установама 
за извршење кривичних санкција ( Ј.С.О.) одржан је дана 31.07.2015. 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,Ђорђић Верољуб-КПЗ Ваљево,Влајић Бобан - ОЗ 
Крушевац,Веселиновић Зоран-ОЗ Смедерево,Ивановић Срђан и Стојанчић Војкан -КПЗ 
Ниш, Ђекић Славиша - КПЗ Шабац, Шефчић Горан - ОЗ Суботица, Станковић Бранимир - 
ОЗ Неготин,  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 и Тасић Милош-ОЗ Лесковац. 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИ ДНЕВНИ РЕД 
 

 
1. Усвајање записника са Изборне Скупштине Ј.С.О. од 27-28.03.2015.године 
2. Усвајање записника са састанка Председништва Ј.С.О.од 16.04.2015.године 
3. Усвајање записника са састанка  са Директором управе од 30.04.2015.године 
4. Верификација нових чланова Скупштине Ј.С.О. 
5. Усвајање Правила Ј.С.О. 
6. Активности синдиката између две Скупштине 
7. 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. 
Лазаревић Живомир се обраћа члановима Скупштине и износи да долази из КПЗ Ваљево 
где су у међувремену одржани избори и где је он изабран за новог председника те 
синдикалне организације.Осврће се на предходни период и износи да је Милун био 
опозиција у Ј.С.О. и да су резултати избора за председника Ј.С.О.били 16 према 15.Износи 
да су људи били револтирани чињеницом да су гласали и бивши председници 
синдикалних организација.Предлаже да се уозбиљи рад и да се  појача контрола рада и 
финансијског извештаја.Сматра да подаци и проток информација треба да буду бржи и 
транспарентнији.Предлаже да се изврши измена чланова Председништва и да се у исто 



укључе и председници КПЗ Ваљево,КПЗ Ниш и КПЗ Шабац.То је моје виђење и желим да 
изнесем да смо ми били у овом синдикату и да смо имали прави референдум међу 
члановима да ли да останемо или да изиђемо из синдиката и одлучили смо да останемо у 
овом синдикату. 
Бурсаћ Бранислав износи да смо ми нудили да се у изборе за Председништво укључе сви 
председници и да предложе кандидате али да су то исти одбили и да нису хтели да 
предлажу кандидате.Не пристајемо на уцене и можда би и Милун победио на изборима да 
није био пензионер.Милунова идеја је била да се као председник Ј.С.О. избори да ради 
још 3 године и да не иде у пензију али то по закону о раду више није могуће а обећао је и 
Ђолету свашта.Требали су да изврше обавезне изборе и имали би још 2 кандидата то јест 2 
гласа и можда би и добили изборе. 
Томашевић Звонко износи да се слаже са колегом око транспарентности рада и  брзине 
протока информација.Предлаже да се колега Лазаревић Живомир укључи у рад Надзорног 
одбора с обзиром да у том одбору имамо једно упражњено место које нисмо попунили на 
изборима јер нико није хтео да се прихвати те обавезе. 
Бурсаћ Бранислав износи да је рад секретара споран и да ако је председник спречен или 
заузет њега треба да мења секретар и да води записнике и ажурира сајт.Председништво 
није довољно радило по питању униформи а посебан проблем су радничке игре.Проблем 
је што је секретар ангажован у посебном одељењу и нема довољно времена за синдикалне 
обавезе. 
Јанковић Андреја износи да се консултовао са Слађанком око одласка у посебно одљење 
и да је она рекла да иде јер је на то чекао више од две године.Нисам могао да идем на 
састанак у Нови Сад јер сам имао свадбу у Власотинцу а састанак је заказан у суботу.  
Куриџа Драгољуб скреће пажњу да смо се удаљили од дневног реда и да је економичније 
да се вратимо на предложени дневни ред и његово усвајање и да радимо по 
тачкама.Радићемо пуно брже и ефикасније.Нема ништа против да се колега Лазаревић 
Живомир укључи у рад Надзорног одбора и предлаже да се о томе гласа.Наводи да је 
статутом Савеза самосталних синдиката Србије и статутом Синдиката правосуђа 
предвиђено да Изборну скупштину чине бивши и садашњи председници синдикалних 
организација и да смо били обавезни да на тај начин спроведемо изборе јер би у 
противном они били поништени од стране виших органа уколико би се неко жалио а 
атмосфера је била таква да се то могло очекивати.У оквиру таквих правила сви су имали 
исте могућности и могли су их користити.Чуди ме да су на изборима у синдикалним 
организацијама за председнике пролазили људи који имају неколико месеци до пензије.Да 
је на изборима за председника Ј.С.О.прошао Милун сад би опет имали изборе јер би он 
био пензионер и не би могао обављати ту функцију а то је врло неозбиљно.Предлаже да се 
предложени дневни ред усвоји и да се пређе на рад по тачкама дневног реда а да се под 
тачком разно отворе дискусије о свему што је актуелно и интересантно председницима. 
Томашевић Звонко предлаже измену дневног реда и да прва тачка дневног реда буде 
верификација нових чланова Скупштине Ј.С.О.како би и они могли пуноважно 
учествовати у раду по свим тачкама. 
 
Након гласања једногласно је усвојен измењени дневни ред тако да се приступило раду по 
следећем дневном реду: 
 
 

ДНЕВНИ РЕД 
 

 
1. Верификација нових чланова Скупштине Ј.С.О. 
2. Усвајање записника са Изборне Скупштине Ј.С.О. од 27-28.03.2015.године 
3. Усвајање записника са састанка Председништва Ј.С.О.од 16.04.2015.године 
4. Усвајање записника са састанка  са Директором управе од 30.04.2015.године 



5. Усвајање Правила Ј.С.О. 
6. Активности синдиката између две Скупштине 
7. Разно 

 
 

 
Прва тачка дневног реда 

 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне да су у синдикалним организацијама КПЗ Ниш и 
КПЗ Ваљево у међувремену одржани избори и да је за председника синдикалне 
организације у КПЗ Ниш изабран Ивановић Срђан а за председника синдикалне 
организације КПЗ Ваљево је изабран Лазаревић Живомир.Материјали са одржаних избора 
и кадровски упитници су уредно достављени и нема никаквих сметњи да се изврши 
верификација њихових мандата. 
 
Након спроведеног гласања донета је одлука да се верификују мандати Ивановић Срђана и 
Лазаревић Живомира као пуноправних чланова Скупштине Ј.С.О. 
 
 
 

Друга тачка дневног реда 
 

 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Скупштине са записником са састанка 
Изборне скупштине Ј.С.О.која је одржана 27-28.03.2015.године у Соко Бањи 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 Изборне скупштине Ј.С.О.која је одржана 27-28.03.2015.године у Соко Бањи исти 
је једногласно усвојен. 
 
 
 

Трећа тачка дневног реда 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Скупштине са записником са састанка 
Председништва Ј.С.О.који је одржан 16.04.2015.године у Београду 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 Председништва Ј.С.О.који је одржан 16.04.2015.године у Београду исти је 
једногласно усвојен. 

 
 

Четврта тачка дневног реда 
 

 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне са записником са састанка делегације Ј.С.О. са 
Директором Управе од 30.04.2015.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. 
Бурсаћ Бранислав износи да у записнику није унето  да је он изнео да у Закону о 
безбедности саобраћаја возачи имају бенефицију а код нас у систему су разврстани у 
намештенике.Такође није унето да је захтевао од Директора управе измену Правилника о 
трошковима превоза за спровођења осуђених лица на судове.Да нови затвор у Падинској 
Скели нема употребну дозволу нисам ја коментарисао већ колега Томашевић Звонко.Што 
се тиче колеге Митић Владана Директор је изнео да запослени на одређено време не треба 
да се бирају на функције у синдикату. 
Јанковић Андреја износи да је чуо да је Директор управе то рекао и да је имао арогантан 
став по том питању и да смо ми покушали да му предочимо и образложимо принципе 
избора у синдикату. 
Томашевић Звонко износи да је изнео проблем и захтевао да Директор управе донесе 
решење о премештају осуђеника из КПЗ Ниш који имају и по три суђења недељно и да је 
то огроман трошак и оптерећење за запослене. 
 
Са овако унетим изменама и допунама записника са састанка са Директором управе од 
30.04.2015.године исти је једногласно усвојен. 
 
 

Пета 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.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. 
Бурсаћ Бранислав износи да се упорно инсистира на доношењу Правила Ј.С.О. и сматра 
да треба дати рок за достављање писмених предлога и да тај рок буде до првог септембра 
и да се онда на следећој Скупштини расправља о томе заједно са пристиглим писменим 
предлозима. 
 
Након гласања прихваћен је предлог Бурсаћ Бранислава да се одреди рок до првог 
септембра за достављање писмених предлога за измене Правила Ј.С.О. и да се онда о тим 
предлозима расправља у поступку доношења Правила Ј.С.О. на следећој седници 
Скупштине коју треба заказати до краја септембра.Писмене предлоге је неопходно 
доставити председнику Ј.С.О. 

 
 

Шеста тачка дневног реда 
 

Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Скупштине са активностима које је 
синдикат имао у предходном периоду а о чему су чланови синдиката упознати и кроз 
дописе и материјал који им је у међувремену достављан али да је неопходно да се и овом 



приликом осврнемо на активности које смо имали и да дамо одређена појашњења уколико 
је то потребно.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 разно.Активности о 
којима говоримо су везане како за рад Ј.С.О. тако и за активности гранског синдиката 
правосуђа и централе којој припадамо то јест Савеза самосталних синдиката Србије.Током  
јануара и фебруара активности синдиката су се односиле на преговоре око усвајања новог 
Посебног колективног уговора за државне органе с обзиром да је предходни истекао у 
новембру прошле године и да су одређена права запослених на тај начин била 
суспендована с обзиром да се непосредно примењивао Закон о раду који је у већини 
случајева неповољнији по запослене.У фебруару месецу је упућен допис Министру правде 
и Директору управе са захтевом за напредовање свих државних службеника у виши 
платни разред с обзиром да за то не постоје буџетске сметње у Закону о буџету.Влада је на 
то реаговала доношењем Закључка којим се онемогућава коришћење додатних средстава у 
буџету за напредовање државних службеника и на тај начин закључком као нижим 
правним актом онемогућила примену Закона што је противуставно.Синдикат правосуђа је 
на то реаговао са више саопштења и дописа надлежнима и позвао запослене да поднесу 
захтеве за напредовање својим старешинама органа.Део активности односио се и на 
заштити запослених на одређено време који су били на удару мера штедње и којима су 
отказивани уговори о раду то јест исти им нису продужавани.Синдикат је осудио 
политику отпуштања запослених на одређено време и позвао запослене да доставе решења 
која имају и да се приступи утуживању путем синдикалног адвоката с обзиром да су исти 
у статусу рада на одређено време радили и по десет и више година.У току марта месеца 
114 запослених у КПЗ Београд је поднело тужбу за мобинг против управника тог завода уз 
помоћ синдикалног адвоката.Од стране синдиката правосуђа поднета је иницијатива 
Уставном суду за оцену Уставности и законитости закључка Владе о забрани напредовања 
државних службеника у виши платни разред.Крајем марта је одржана Изборна скупштина 
и спроведени избори у Ј.С.О.У априлу месецу је конституисан републички одбор 
Синдиката правосуђа у чији састав је ушло и 7 чланова Председништва Ј.С.О.по први пут 
након више од 10 година.У току априла месеца одржан је и констутативни састанак 
Председништва Ј.С.О  као и састанак са Директором управе.У току маја месеца Директор 
управе је донео одлуку о исплати путних трошкова у складу са Посебним колективним 
уговором чиме је омогућено да и запослени у КПЗ Београд остваре то право које им је 
ускраћивано и због чега су и покренули тужбе против послодавца.Од стране адвоката 
синдиката правосуђа покренута је иницијатива Уставном суду за оцену уставности члана 
закона о државним службеницима који онемогућава да статус запослених на одређено 
време може прерасти у статус запослених на неодређено време.Дана 13.06.2015.године 
одржан је састанак Председништва са запосленима у ОЗ Нови Сад.У току јуна месеца 
одржане су радничко спортске игре у организацији синдиката правосуђа на којима је 
учешће узео и један део синдикалних организација из затворског система.Дана 
01.07.2015.године представници Ј.С.О.су узели учешће у раду комисије за израду 
Предлога техничке документације саставних делова униформе припадника службе за 
обезбеђење о чему вам је достављен и записникДана 29.07.2015.године Директор управе је 
донео одлуку о формирању организационог одбора за одржавање петих радничких игара 
Управе за извршење кривичних санкција који ће се одржати у Соко Бањи у периоду од 10-
13.09.2015.године. 
 

Седма тачка дневног реда 
 

Бурсаћ Бранислав дискутује о колективном уговору и питању ретроактивне примене 
члана везаног за рођење детета.Износи такође да постоји проблем у установама са 



раскораком у постављењима у положено звање и у том контексту износи да је неопходно 
да се захтева да се донесу коефицијенти за запослене у складу са звањима које имају. 
Лазаревић Живомир износи проблем са топлим оброком и регресом у посебном 
колективном уговору.У том смислу је потребно захтевати да се исти издвоји и посебно 
прикаже при обрачуну нето плате. 
Јанковић Андреја износи да би издвајање топлог оброка и регреса из плате то јест из 
коефицијента показало да поједини запослени имају плату испод законом загарантоване 
минималне цене рада.То је нарочито изражено у појединим службама где су запослени 
цивили. 
Куриџа Драгољуб износи да је неопходно иницирати са адвокатом и иницијативу 
Уставном суду с обзиром да је то додатак на плату а не саставни део плате. 
Лазаревић Живомир поставља питање запослених у служби за обезбеђење који раде пре 
подне и њиховог статуса као инвалида рада то јест да ли постоји шифра професионалног 
обољења која је предвиђена за запослене који раде у служби за обезбеђење. 
Куриџа Драгољуб износи да је и њега интересовало шта се сматра професионалним 
обољењима запослених у служби за обезбеђење и да је покушавао да дође до неког 
писаног документа или правилника али да то није успео и да му је докторица која ради 
хонорарно у КПЗ Сомбор а пре тога је била члан инвалидске комисије рекла да такав 
правилник не постоји. 
Савковић Милорад износи да од септембра у ОЗ Нови Сад крећу систематски прегледи 
запослених у дому здравља и да су запослени већ изложени претњама од стране управе да 
ће уколико буду проглашени здравствено неспособнима бити премештени на друга радна 
места без бенефиције. 
Томашевић Звонко износи да је то у супротности са законом и да то не би смели да раде. 
Ђорђић Верољуб износи да су након лекарских прегледа многи запослени у служби за 
обезбеђење изгубили право да носе оружје али да у пракси истима нису диране 
бенефиције и коефицијенти које су имали пре тога.Добили су друга радна места у служби 
за обезбеђење али се није дирало у њихова права.Износи проблем постављања управника 
у установама по овлашћењу. 
Лазаревић Живомир износи проблематику запослених на одређено време којима нису 
продужени уговори о раду али и оних који се још увек налазе у том статусу и шта ће бити 
са њима. 
Куриџа Драгољуб износи да смо то питање поставили на састанку са Директором управе 
и позвали се на мањак запослених у систему као и на чињеницу да запослени у том 
статусу раде дужи низ година и да раде на систематизованим радним местима а не на 
радним местима због потребе за повећаним обимом посла на тим радним местима.Одговор 
Директора је био да мора да се поступи по захтеву Владе за смањењем броја запослених и 
да је једино могуће да се квота коју су добили до 30.јуна смањи природним одливом и 
отказом уговора са пензионерима као и смањењем прековремених сати да би се ту 
направиле финансијске уштеде.Директор се жалио како мора да отпусти пензионере 
сараднике и како је успео да задржи само оне без којих Управа не би могла да 
функционише по његовом мишљењу.Као синдикат смо позвали све запослене којима је 
отказан уговор о раду да доставе сва решења која су добили о радном односу синдикалном 
адвокату и да се покрену тужбе с обзиром да постоје добри основи за исте а покренуће се 
и иницијатива уставном суду везано за закон о државним службеницима који не 
дозвољава да радни однос на одређено време прерасте у радни однос на неодређено време 
иако то закон о раду регулише и у том делу је у супротности са основним законом о 
раду.Позива све запослене да се обрате синдикалном адвокату у погледу покретања тужби 
а пуномоћ адвоката је свима достављена са ранијим материјалом. 
Бурсаћ Бранислав износи проблем са запосленима у статусу намештеника којима је 
ускраћено право на награду у складу са резултатима рада у овој години као и у последњем 
кварталу прошле године.Износи став да намештеници морају да буду оцењивани. 



Ђорђић Верољуб износи проблем са оцењивањем у КПЗ Ваљево који нису оцењени из 
разлога што немају управника и из тог разлога запослени не могу да конкуришу за 
посебно одељење јер је услов за пријављивање и оцена. 
Божиновић Дарко износи да је у ОЗ Зајечар 30 запослених поднело захтев за 
напредовање у виши платни разред у складу са законом у овој години и у складу са 
оценом али да је управник одбио захтеве и позвао се на закључак Владе од краја марта те 
да су се сви жалили Жалбеној комисији Владе која је одлучила по жалби запослених и 
оборила решење управника то јест признала право запосленима на напредовање.Видећемо 
шта ће даље да се дешава јер управник треба да донесе нова решења по захтеву 
запослених. 
Куриџа Драгољуб износи да су сви добили материјал са писаним образцем за подношење 
захтева управницима за напредовање у виши платни разред у складу са оценама и да је 
требало да се запослени само потпишу и проследе то управницима али да је одзив 
запослених незадовољавајући и позива да се прикључе започетој акцији.Достављени су и 
образци за жалбе Жалбеној комисији а исти се могу скинути и са сајта Синдиката 
правосуђа. 
Савковић Милорад износи проблем са исплатом дневница у ОЗ Нови Сад.Запослени који 
раде 8 сати добијају дневницу али им се не пишу сати. 
Томашевић Звонко износи да је дневница у ствари додатак за исхрану на службеном 
путу и да се треба исплаћивати у складу са Уредбом о накнадама која регулише кад 
запослени има право на дневницу али не може да се не пишу сати. 
Ђекић Дарко износи проблем са изборима за члана републичког одбора Синдиката 
правосуђа с обзиром да је он изабран за члана општинског већа у Шабцу али да је на крају 
у републички одбор верификован Драган Марковић из Лознице.Износи да ће у будуће 
ускратити уплату чланарине Синдикату правосуђа. 
Куриџа Драгољуб износи да је био проблем на републичком одбору око верификације 
али да је на крају верификован Драган Марковић од стране верификационе 
комисије.Ипитаће какав је проблем био и даће информацију на следећем састанку 
Скупштине. 
Бурсаћ Бранислав поставља питање набавке телефона за све председнике у складу са 
одлуком Председништва и изражава незадовољство што исти нису до сада набављени с 
обзиром да је од одлуке прошло већ 3 месеца. 
Куриџа Драгољуб износи да је набавка у току и да је проблем са испоруком телефона 
који иду у оквиру уговореног пакета а којих тренутно нема на контигенту у залихама и да 
има обећање да ће бити испоручени за неколико дана с обзиром да регионални менаџер 
иде на годишњи одмор и да ће их набавити пре одласка на годишњи. 
Бурсаћ Бранислав износи у којем року то може да се заврши и поставља питање да ли ће 
бити до 10.августа.Предлаже да то буде крајњи рок за набавку. 
Куриџа Драгољуб сматра да хоће и да му је тако обећано али да не зависи од њега.Поред 
тога износи да је неопходно у наредном периоду сукцесивно извршити и набавку лап-
топова за синдикалне организације које их нису добиле и да су се многи жалили да су им 
предходни председници предали неисправне лап-топове. 
Стојанчић Војкан предлаже да се део средстава које КПЗ Ниш дугује на име позајмице 
која им је дата а за коју они нису ни знали јер им Ђоле није пренео ангажује за набавку 
лап-топа и да се по приложеном рачуну одбије од позајмице.Предлаже да се и њему 
додели телефон с обзиром да су се у оквиру синдикалне организације договорили да он 
буде представник на састанцима Ј.С.О. 
Томашевић Звонко износи пример лепо ажурираног сајта који има ОЗ Зајечар и 
предлаже да се колега Божиновић Дарко укључи у ажурирање и сајта Ј.С.О.Такође 
предлаже у складу са дискусијом коју је водио на почетку састанка да се колега Лазаревић 
Живомир именује за члана Надзорног одбора и предлаже да се о томе гласа. 
 



У складу са предлогом Томашевић Звонко обављено је гласање и за члана Надзорног 
одбора једногласно је изабран Лазаревић Живомир из КПЗ Вљњево. 
 
По завршетку састанка Скупштине одржан је састанак чланова Председништва на којој је 
донета одлука да се изврши замена секретара Ј.С.О. и да ту функцију убудуће обавља 
Томашевић Звонко из КПЗ Београд. 
 
 

Након изнетих дискусија донете су следеће одлуке и закључци: 
 
 
 

1. Усвајају се измене Дневног реда у складу са предлогом Томашевић Звонка 
2. Верификују се мандати Лазаревић Живомира из КПЗ Ваљево и Ивановић Срђана из 

КПЗ Ниш за пуноправне чланове Скупштине Ј.С.О. 
3. Усваја се записник са састанка Изборне скупштине Ј.С.О. која је одржана 27-

28.03.2015.године у Соко Бањи 
4. Усваја се записник са састанка Председништва Ј.С.О. од 16.04.2015.године 
5. Усваја се записник са састанка делегације Ј.С.О.са Директором управе од 

30.04.2015.године са изнетим изменама и допунама из тачке четири дневног реда 
6. Рок за достављање писмених предлога за измене и допуне Правила Ј.С.О. је први 

септембар и исте доставити председнику синдиката 
7. Следећу Скупштину Ј.С.О.заказати крајем септембра 
8. Захтевати од Директора управе да се доделе коефицијенти запосленима у складу са 

звањима које имају 
9. Захтевати да се топли оброк и регрес издвоје из коефицијента за исплату плате 
10. Захтевати да сви запослени буду оцењени без обзира на статус управника у 

заводима како се истима не би нарушавала законска права и како не би били 
дискриминисани у односу на друге запослене 

11. Позивају се запослени на одређено време којима није продужен уговор о раду да 
синдикалном адвокату доставе сва решења о раду у циљу покретања тужби 

12. Позивају се запослени да управницима поднесу захтев за напредовање у виши 
платни разред у складу са оценом 

13. Председник синдиката да испита проблем верификације члана републичког одбора 
из Мачванског округа и информише чланове на следећем састанку Скупштине 

14. Извршити набавку телефона за председнике синдиката до 10.08.2015.године 
15. Укључити Божиновић Дарка на пословима ажурирања сајта 
16. Наставити са сукцесивном набавком и заменом лап-топова за синдикалне 

организације које их нису добиле 
17. За члана Надзорног одбора именује се Лазаревић Живомир из КПЗ Ваљево 
18. За секретара Ј.С.О.именује се Томашевић Звонко из КПЗ Београд 
 

                                                                                                                                               
  
 
   Председник 
  Ј.С.О. 
   Куриџа Драгољуб 


