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Поштовани, 
 

Овим путем обраћамо Вам се због проблема са којима  се сусрећемо од 
момента премештања Бурсаћ Бранислава запосленог у КПЗ Сремска Митровица и 
председника Синдикалне организације КПЗ Сремска Митровица са радног места 
возача специјалног возила на место обезбеђења лица лишених слободе.На проблеме 
на које наилазимо смо Вам указали и у телефонском разговору који смо са вама 
водили у предходном периоду. 

Наиме Бурсаћ Бранислав је председник Синдикалне организације која 
припада Савезу Самосталних синдиката Србије,гранском Синдикату правосуђа 
Србије и Јединственој синдикалној организацији запослених у установама за 
извршење кривичних санкција као интегралном делу савеза.Као председник 
Синдикалне организације Бурсаћ Бранислав је добио право и обавезу учешћа у 
раду Савеза Самосталних синдиката за Град Сремску Митровицу и Општину Шид 
и виших органа Синдиката. Исти је изабрани члан Већа ССС за Град Сремску 
Митровицу и Општину Шид и Покрајинског и Републичког одбора Синдиката 
правосуђа Србије као и члан председништва  и одбора Јединствене синдикалне 
организације запослених у установама за извршење кривичних санкција а члан је и 
букинг комисије синдиката и именовани члан синдиката у комисији за спровођење 
тендера за набавку униформе за запослене у установама за извршење кривичних 
санкција.У оквиру свог синдикалног ангажовања исти је дужан,а такође има и 
законско право да се одазове низу обавеза које из тог произилазе. 

С обзиром на његово синдикално ангажовање потребно је да Бурсаћ 
Бранислав буде доступан вишим органима синдиката у сваком тренутку. 
Чињеницом да је исти премештен на радно место где се због процедура у послу не 
омогућава употреба мобилног телефона, или други вид комуникације током радног 
времена, ми смо у немогућности да са њим ступимо у контакт и пренесемо му 
важне и некад изузетно хитне информације, позиве  или обавештења која су везана 
за рокове, као што је случај са подношењем захтева,жалби и тужби што може да 
доведе до озбиљних последица у остваривању радно-правне заштите запослених 
чланова синдиката.Такође, исти је често у немогућности и да због режима радног 
места присуствује састанцима виших органа Синдиката. Сматрамо да се на 
наведени начин директо утиче  на немогућност рада Бурсаћ Бранислава као 
председника Синдикалне организације и самим тим функционисања Синдикалне 
организације као целине. 

У складу са изнетим молимо Вас да сагледате наведену проблематику и са 
дужном озбиљношћу приступите решавању исте.  
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