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На састанку Одбора Јединствене синдикалне организације запослених у установама 
за извршење кривичних санкција у Србији (Ј.С.О.)  која је одржана у Соко 
Бањи,дана 15.10.2016.године,донета је следећа: 
 
 
 

ОДЛУКА 
о начину спровођења штрајка 

 
 
 

1. Штрајк запослених у Казнено-поправним установама организује се ради 
испуњења следећих захтева: 

 
 

ПОВЕЋАЊЕ ОСНОВИЦЕ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА ДРЖАВНИХ 
СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА У ПРАВОСУДНИМ ОРГА,ОДНОСНО 

ДА ОСНОВИЦА УМЕСТО 17.101 БУДЕ МИНИМАЛНА ЗАРАДА ЗА СВЕ 
ДРЖАВНЕ СЛУЖБЕНИКЕ И НАМЕШТЕНИКЕ У СУДОВИМА,ЈАВНИМ 

ТУЖИЛАШТВИМА И ЗАТВОРИМАНИМА 
 

 
2. Штрајк запослених почиње дана 01.новембра 2016.године у 08,00 часова и 

трајаће до испуњења захтева 
 
3. Штрајк запослених испољава се прекидом рада и окупљањем запослених у 

пословним просторијама Послодавца за све запослене у складу са 
минимумом процеса рада  а запослени у служби за обезбеђење у складу са 
Одлуком Одбора Ј.С.О.  са састанка Одбора Ј.С.О. од 15.10.2016.године у 
случају да Послодавац са синдикатом не усагласи минимум процеса рада 
неће обављати следеће послове: 

 
• спровођење на судове притворених,осуђених и прекршајно кажњених 

лица 
• посете адвоката за притворена,осуђена и прекршајно кажњена лица 
• посете породица притвореним ,осуђеним и прекршајно кажњеним 

лицима 
• пријем пакета за притворена,осуђена и прекршајно кажњена лица 
• спровођење осуђених лица на рад,спортске активности,школовање,секције 



 
 

Образложење 
 
 
 
С обзиром да Управници установа за извршење кривичних санкција и поред више 
покушаја упорно одбијају да пропишу и регулишу  минимум процеса рада у 
штрајку,Јединствена синдикална организација запослених у установама за 
извршење кривичних санкција у Србији (Ј.С.О.) је  принуђена да Вам се обрати са 
захтевом да ви то учините уместо Управника.За све безбедносне импликације које 
проистекну из вашег евентуалног пропуштања да са синдикатом дефинишете 
минимум процеса рада у штрајку сматраћемо то одговорношћу послодавца. 
 
 
 
 
 
Дана: 24.10.2016.год.     Председник 
         Ј.С.О. 
 Куриџа Драгољуб 
 


