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I 
 

УВОДНИ ДЕО 
 

У предходном једногодишњем периоду Ј.С.О. је одржала низ састанака, како 
Председништва, тако и годишњих скупштина са Председницима синдикалних 
организација члановима Ј.С.О. као и састанака са Директором управе и 
представницима министарства правде.На свим тим састанцима основне теме које 
су разматране,биле су материјални положај запослених и начин да се исти 
побољша, као и сам радно-правни статус запослених.Основни акценат у раду 
Председништва стављен је на пуној информисаности чланства са свих одржаних 
састанака,слањем свих записника Председницима синдикалних организација,како 
би преко својих огласних табли могли да информишу чланство а сви материјали 
везани за рад Ј.С.О.су редовно прослеђивани и путем сајта. 

 
Председништво Ј.С.О. је у предходном једногодишњем периоду у складу са 

Правилником о додели материјалне помоћи члановима синдиката из средстава 
Ј.С.О. и на основу Правилника додељивало  материјалну помоћ члановима у износу 
од 10.000 динара у случајевима теже болести члана синдиката као и у случајевима 
смрти члана уже породице, члана синдиката.По том основу са рачуна Ј.С.О. 
исплаћено је 15 новчаних помоћи нашим члановима и на тај начин смо покушали 
да будемо што ближи чланству и да помогнемо у оквиру својих могућности када је 
то члановима и најпотребније. 

 
У току 2015-те године око 100 запослених из више установа је учествовало на 

радничко-спортским играма у организацији Синдиката правосуђа које су се 
одржавале у Македонији у месту Охрид у периоду од 08-13.06.2015.године као и  
на радничко-спортским играма Управе за извршење кривичних санкција које су се 
одржале у Соко Бањи у времену од 10-13.09.2015.године и на којима је учешће 
узело око 500 такмичара од чега преко 350 чланова из наших синдикалних 
организација. 
  
 У  току 2015.године извршена је набавка 2 лап-топ рачунара за председнике 
синдикалних организација,потписан уговор о набавци телефона за све председнике 
синдикалних организација,извршена набавка кожних футрола са значкама за све 
председнике синдикалних организација као и набавка легитимационих картица за 
све чланове синдиката и набавка луминатора за пластифицирање 
картица.Извршена је набавка и штампање рекламног материјала за потребе 
председника синдикалних организација као и набавка флеш меморија за све 
председнике синдикалних организација. 
 

Из наведеног је јасно да смо се у предходном периоду максимално одговорно и 
савесно односили према средствима која су нам била на располагању и да смо их 
користили искључиво за одржавање састанака и нормално функционисање и рад 
Председништва и Скупштине.  

 
Финансијска дисциплина у уплати чланарине од стране синдикалних 

организација у протеклом периоду је била задовољавајућа и углавном у складу са 
Правилником који смо доставили свим Председницима синдикалних 
организација.Да би Председништво и даље могло да спроводи започете 
акције,неопходно је да то тако и остане. 

 



Чланови Председништа и  Скупштине су у предходном једногодишњем 
периоду одржали укупно 17 састанака што довољно говори о томе да смо се 
интензивно трудили да покушамо да решавамо нагомилане проблеме који 
оптерећују запослене у затворима, и да смо одржали 3 Скупштине само у овој 
години. Став Председништва и Скупштине је да и даље треба активно да радимо на 
поправљању материјалног положаја запослених а нарочито на поправљању радно-
правног положаја и самог статуса запослених у установама за извршење кривичних 
санкција те нам је из тог разлога приоритет у раду у току 2015.године био очување 
достигнутог нивоа права запослених с обзиром на сталну тежњу послодавца да та 
права наруши и редукује.У току марта месеца потписан је нови Посебан 
колективни уговор за запослене у државним органима којим смо успели да очувамо 
постојећа права из предходног колективног уговора а део права смо успели и да 
проширимо и поред отпора надлежних посебно из Управе за извршење кривичних 
санкција. 

 
Почетком године дошло је до примене Закона о умањењу зарада запослених у 

јавном сектору за 10% што је довело до великог незадовољства запослених и до 
нарушавања материјалног статуса који је довео до тога да се сви наши напори у 
поправљању материјалног положаја кроз предходни период анулирају. 

 
Поред наведеног из Владе је за наредну годину најављена и рационализација 

броја запослених у јавном сектору у складу са Законом о максималном броју 
извршилаца где ће на удару бити и запослени у Управи за извршење кривичних 
санкција.Активности синдиката у наредном периоду биће усмерене  и на добијање 
статуса правосудне полиције за запослене у служби за обезбеђење и њеном 
опремању новим униформама и специјалним средствима као и изради службених 
легитимација за све запослене у тој служби.Стални задатак биће нам и праћење 
примене позитивних законских прописа нарочито у погледу права запослених као и 
у доследној примени одредби Посебног колективног уговора за државне органе. 

 
 

II 
 

ХРОНОЛОШКИ ПРИКАЗ АКТИВНОСТИ 
 

 
 Дана 10.02.2015.године је упућен допис Министру правде и Директору управе за 
извршење кривичних санкција са захтевом да се свим државним службеницима у 
затворском систему омогући напредовање у виши платни разред у складу са чланом 
16. Закона о платама државних службеника и намештеника као и захтевом да се 
запосленима у статусу намештеника изврши исплата награде у складу са законом за 
последњи квартал у 2014.години. 
 
 Дана 19.03.2015.године је одржан састанак са кординатором у Управи за 
извршење кривичних санкција Велимиром Видићем а тема састанка је била 
конкретизација захтева синдиката за одржавање радничко-спортских игара на нивоу 
Управе за извршење кривичних санкција који су изнети на састанку са Директором 
управе који је одржан 16.12.2014.године. 
 
 Дана 19.03.2015.године у просторијама синдиката је одржана конференција за 
штампу на тему мобинга и злостављања на раду запослених у Казнено-поправном 



заводу у Београду као и проблему не исплаћивања путних трошкова за запослене у 
тој установи. 
 
 Дана 27-28.03.2015. године у хотелу Моравица у Соко Бањи је одржана Изборна 
скупштина чланова Јединствене синдикалне организације запослених у установама 
за извршење кривичних санкција на којој су одржани избори за председника,чланове 
председништва и чланове надзорног одбора за мандатни период 2015-
20120.године.За председника Ј.С.О. је изабран Куриџа Драгољуб, за чланове 
председништва су изабрани :Јанковић Андреја, Тасић Милош, Бурсаћ Бранислав, 
Митић Владан,Новаковић Млађе, и Томашевић Звонко а за чланове Надзорног 
одбора су изабрани:Божиновић Дарко и Веселиновић Зоран. 
 
 Дана 16.04.2015.године је одржан састанак Председништва Ј.С.О. у Београду и на 
истом су донете 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 

 
 
 Дана 30.04.2015.године је одржан заједнички састанак делегације Ј.С.О. и 
Гранског синдиката управе,правосуђа одбране и полиције Независност са 
Директором управе Миланом Стевовићем у Београду и на истом су донете следеће 
одлуке и закључци: 
 

1. Социјални дијалог између репрезентативних синдиката и управе ће се 
наставити и састанци ће се одржавати квартално 



2. Управа за извршење ће са министарством правде размотрити измену 
правилника о наплати путних трошкова за спровођења лица лишених 
слободе на судове 

3. Управа за извршење ће расписати тендере за набавку службених 
возила,унифоме и наоружања за потребе службе обезбеђења 

4. Контактирати Тошаки Кристијана да се јави Директору управе ради 
добијања решења за премештај у КПЗ Сомбор 

5. Радничке игре Управе за извршење биће организоване и одржане почетком 
септембра 

6. Управа за извршење ће организовати курс за млађе надзорнике у току ове 
године 

7. Поред природног одлива и отказа уговора о раду пензионерима и смањења 
броја прековремених сати мора доћи до отпуштања 30% запослених на 
одређено време на нивоу Управе за извршење да би се испоштовала одлука 
Владе о смањењу броја запослених од 6,5% 

8. Управа за извршење ће у израду Правилника осистематизацији укључити и 
представнике синдиката 

 
 
 Дана 18.05.2015.године је одржан састанак са кординатором у Управи за 
извршење кривичних санкција Велимиром Видићем а тема састанка је била 
конкретизација захтева синдиката за одржавање радничко-спортских игара на нивоу 
Управе за извршење кривичних санкција а на састанку су представници синдиката 
обавештени о одлуци Директора управе да се започне са исплатом путних трошкова 
за запослене у Казнено-поправном заводу у Београду у складу са Посебним 
колективним уговором за државне органе који регулише ту област. 
  
 У времену од 08-13.06.2015.године у Охриду у Македонији су одржане  радничко 
спортске игре Синдиката правосуђа на којима је учешће узело и више синдикалних 
организација из затворског система са око стотинак такмичара. 
 
 Дана 13.06.2015.године је одржан састанак чланова Председништва Ј.С.О. са 
запосленима у Окружном затвору у Новом Саду а тема састанка је била актуелна 
проблематика запослених у тој установи и проблеми са којима се сусрећу у раду као 
и пауза у току дневног рада,прековремени рад,рад на одређено време,претње 
отказима и вођење дисциплинских поступака против запослених. 
 
 Дана 13.07.2015.године је одржан састанак са кординатором у Управи за 
извршење кривичних санкција Велимиром Видићем а тема састанка је била 
конкретизација захтева синдиката за одржавање радничко-спортских игара на нивоу 
Управе за извршење кривичних санкција и припреме за организацију с обзиром да је 
у међувремену Директор управе дао сагласност за одржавање игара као и проблем са 
набавком униформи за запослене у служби за обезбеђење и питање израде 
Правилника о систематизацији радних места. 
  
 Дана 31.07.2015.године у Београду је одржан састанак Организационог одбора за 
одржавање радничко-спортских игара на нивоу Управе за извршење кривичних 
санкција. 
 

Дана 31.07.2015.године је одржан састанак Скупштине Ј.С.О. у Београду и на 
истом су донете 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 

 
 
 Дана 18.08.2015.године у Соко Бањи је одржан састанак Организационог одбора 
за одржавање радничко-спортских игара на нивоу Управе за извршење кривичних 
санкција. 
 
 Дана 28.08.2015.године у КПЗ Пожаревац је одржан састанак Организационог 
одбора за одржавање радничко-спортских игара на нивоу Управе за извршење 
кривичних санкција са вођама екипа на којем је обављено и жребање екипа за 
такмичења по спортским дисциплинама. 
 
 У времену од 10-13.09.2015.године у Соко Бањи су одржане  радничко спортске 
игре Управе за извршење кривичних санкција на којима је учешће узело око 500 
такмичара из свих установа осим ОЗ Зајечар. 
 
 Дана 18.09.2015.године је одржан састанак председника Ј.С.О. и представника 
синдикалне организације Специјалне затворске болнице са Директором управе а 
тема састанка су били услови рада у тој установи,примена Посебног колективног 
уговора за државне органе у погледу скраћеног радног времена за запослене у тој 
установи као и питања везана за статус те установе у оквиру система.   
 



 Дана 01.10.2015.године је одржан састанак Председништва Ј.С.О. у Београду и на 
истом су донете следеће одлуке и закључци: 
 

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

покренути питање непоштовања скраћеног радног времена за запослене у 
Специјалној затворској болници 

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

спроведе у што краћем временском периоду 
05. Предложити Скупштини да Брдаревић Кенан замењује Митић Владана у 

раду Председништва у његовој одсутности 
06. На Скупштини заузети заједнички став око учешћа у радничким играма 

Управе за извршење кривичних санкција 
07. Захтевати од председника синдикалних организација које су напустиле 

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

и легитимација за чланове синдиката 
 
 

Дана 01.10.2015.године је одржан састанак Скупштине Ј.С.О. у Београду и на 
истом су донете 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 

 



 
Дана 26.10.2015.године је одржан састанак Председништва Јединствене 

синдикалне организације запослених у установама за извршење кривичних 
санкција ( Ј.С.О.) и гранског синдиката управе,правосуђа,одбране и полиције 
,,Независност¨ са директором Управе за извршење кривичних санкција Миланом 
Стевовићем.Састанку присуствују чланови председништва Ј.С.О.:Куриџа 
Драгољуб-КПЗ Сомбор,Новаковић Млађан-СЗБ Београд,Јанковић Андреја-КПЗ 
Пожаревац,Томашевић Звонко-КПЗ Београд,Бурсаћ Бранислав-КПЗ Сремска 
Митровица и Савковић Милорад-ОЗ Нови Сад и чланови гранског синдиката 
управе правосуђа,одбране и полиције ,,Независност¨:Чабрић Драган,Дакић Драган 
и Стојановић Никола.У дијалогу са послодавцем су изнети актуелни проблеми 
запослених у затворском систему и проблеми у појединим установама у оквиру 
система.Изражено је незадовољство запослених смањивањем висине дневница за 
службена путовања а захтеване су и информације о Закону о платама у јавном 
сектору,повећању зарада у наредној години,дефициту кадрова у свим службама а 
посебно у служби обезбеђења,службеним легитимацијама,тендеру за набавку 
униформи за припаднике службе за обезбеђење,условима за 
пензионисање,захтевано је убрзавање рада на доношењу Правилника о 
систематизацијама и Правилнику о бенефицијама,статусу правосудне 
полиције,будућем статусу запослених на одређено време,поштовању колективног 
уговора,скраћеног радног времена у Специјалној затворској болници,Правилнику о 
наплати трошкова спровођења лица лишених слободе,дате су примедбе на Каталог 
звања у јавним службама,покренуто питање набавке пакетића за децу запослених 
као и низ других питања. 
 
 Дана 10.11.2015.године је одржан иницијативни састанак чланова председништва 
Ј.С.О. са запосленима у КПЗ за жене Пожаревац за формирање синдикалне 
организације у тој установи. 
 Дана 20.11.2015.године је упућен допис Председнику Владе са захтевом да и 
запослени у Управи за извршење кривичних санкција буду обухваћени најављеним 
повећањем зарада као и остали запослени у јавном сектору за које је предвиђено 
повећање зарада од 2 до 4 %. 
 
 Дана 10.12.2015.године је одржан састанак представника синдиката са 
председником Владе и Министром правде а тема састанка је било изостављање 
запослених од повећања зарада у јавном сектору,исплата ваучера за поклон деци за 
Нову годину као и запослени на одређено време.  
 
 Дана 18.12.2015.године синдикална организација КПЗ Београд је упутила допис 
директорки лекарске коморе у којој је указала на проблем поделе терапије осуђеним 
лицима од стране лица која нису здравствене струке. 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Председник 
  Ј.С.О. 
   Куриџа Драгољуб 
 
 
 
 


