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I 
 

УВОДНИ ДЕО 
 

У предходном једногодишњем периоду Ј.С.О. је одржала низ састанака, како 
Председништва, тако и састанака Одбора 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.  

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 20 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 2016-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 20-25.06.2016.године као и  на радничко-
спортским играма Управе за извршење кривичних санкција које су се одржале у Соко 
Бањи и на којима је учешће узело око 550 такмичара од чега преко 400 чланова из наших 
синдикалних организација. 
  
 У  току 2016.године извршена је набавка 1 лап-топ рачунара за председнике 
синдикалних организација,извршена набавка поло мајица са ознакама синдиката за све 
председнике синдикалних организација и организован рекреативни одмор за чланове 
синдиката у складу са предложеним критеријумима. 
 

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 Одбора.  

 
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  Одбора су у предходном једногодишњем периоду одржали 

укупно 12 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 састанка Одбора само у овој години. Став Председништва и Одбора 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 2016.године био очување достигнутог нивоа права запослених с обзиром на сталну 
тежњу послодавца да та права наруши и редукује.У току маја месеца издејствовали смо 



пред Агенцијом за мирно решавање колективног радног спора препоруку којом се 
послодавац обавезује да скрати радно време запосленима у Специјалној затворској 
болници на 36 сати недељно. 

 
Крајем године дошло је до договора под претњом штрајка са министарством правде да 

се запосленима у затворском систему повећа зарада за 5% иако првобитно нисмо били 
предвиђени за повећање зарада у наредној години као и о исплати једнократне помоћи те 
увођењу стимулације за запослене у затворском систему који немају бенефицију. 

 
.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 11.01.2016.године одржан је једносатни штрајк упозорења због најављене 
рационализације и отпуштања запослених на одређено време у Управи за извршење 
кривичних санкција. 
 
 Дана 18.01.2016.године председник синдиката КПЗ Ваљево је упутио допис надлежнима 
са захтевом за преиспитивањем Одлуке о максималном броју извршилаца чијом би 
применом дошло до нарушавања безбедности и организације рада у самим установама. 
 
 Дана 31.01.2016.године председник синдикалне организације Специјалне затворске 
болнице обратио се дописопм министру правде са захтевом за доношење одлуке о 
скраћеном радном времену у тој установи. 
 
 Дана 02.02.2016.године је одржан састанак Одбора 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 01.10.2015.године  

2. Усваја се Годишњи извештај о раду Ј.С.О. за 2015.годину 

3. Следећу Скупштину Ј.С.О.заказати у току јуна месеца 

4. Заказати састанак са Директором управе у најскоријем могућем времену 

5. Захтевати од Управе за извршење да организује радничке игре за запослене у 
2016.години 



6. Захтевати од Директора управе да се испоштује члан Посебног колективног 
уговора који регулише скраћено радно време за запослене у Специјалној затворској 
болници 

7. Покренути иницијативу пред Агенцијом за мирно решавање колективног радног 
спора везано за не поштовање скраћеног радног времена за запослене у 
Специјалној затворској болници 

8. Сви запослени да поднесу захтеве управницима завода за напредовање у виши 
платни разред у складу са оцењивањем 

9. Верификују се мандати Трипковић Душана и Пантић Владана у Одбору Ј.С.О. 

10.  Обавезују се председници синдиката да активирају додељене телефонске бројеве 

11. Захтевати исплату солидарне помоћи у складу са обећањем које је дао председник 
Владе 

12. Наставити са активностима на формирању нових синдикалних организација у 
установама у којима оне нису формиране или су иступиле из Ј.С.О. 

 
 Дана 22.02.2016.године председник синдикалне организације КПЗ Београд се обратио 
дописом министру правде и директору управе са захтевом за решавање нагомиланих 
проблема које имају запослени у тој установи а односе се на кршење права запослених. 
 
 Дана 10.03.2016.године  је одржан заједнички састанак делегације Ј.С.О. и Гранског 
синдиката управе,правосуђа одбране и полиције Независност са Директором управе  за 
извршење кривичних санкција Миланом Стевовићем у Београду 
 
 Дана 22.04.2016.године председник Ј.С.О. је учествовао на састанку у Агенцији за 
мирно решавање колективног радног спора покренутог због не поштовања скраћеног радног 
времена за запослене у Специјалној затворској болници. 
 
 Дана 28.04.2016.године председник Ј.С.О. је учествовао на састанку у Агенцији за 
мирно решавање колективног радног спора покренутог због не поштовања скраћеног радног 
времена за запослене у Специјалној затворској болници. 
 
 Дана 03.06.2016.године је одржан састанак Одбора Ј.С.О. у Београду и на истом су 
донете следеће одлуке и закључци: 
 

1. Усваја се записник са састанка Одбора Ј.С.О. који је одржан 02.02.2016.године и 
записник са састанка са Директором управе који је одржан 10.03.2016.године 

2. Усваја се Извештај о финансијском пословању Ј.С.О. за период од 01.01.2015.-
31.12.2015.године 

3. Следећи састанак Одбора Ј.С.О.заказати у току месеца октобра 

4. Верификује се мандат Јенић Оливере у Одбору Ј.С.О 



5. Наставити са активностима на формирању нових синдикалних организација у 
установама у којима оне нису формиране или су иступиле из Ј.С.О. 

6. Приступити реализацији рекреативног одмора за запослене у складу са 
достављеним потврдама 

7. Иницирати у Управи за извршење кривичних санкција измену Правилника о 
униформи 

8. Даје се подршка иницијативи за формирање уније синдиката полиције,војске и 
правосуђа 

9. Захтевати од Управе за извршење да организује радничке игре за запослене у 
2016.години 

10. Захтевати од Директора управе да се у израду систематизација укључе и 
представници синдиката 

11. Тражити објашњење од Управе за извршење кривичних санкција да ли је и даље 
отворен интерни конкурс за прелазак запослених из једне у другу службу завода 

12. Инсистирати на решавању статуса запослених на одређено време који се у том 
статусу налазе дуги низ година 

13. Сви запослени да поднесу захтеве управницима за обрачун и исплату плата у 
складу са Посебним споразумом који је потписан од стране синдиката и 
министарства правде 

14. Започети са анимирањем чланства за активно учешће у најављеном штрајку 

15.  Иницирати измену Закона о државним службеницима у погледу члана везаног за 
лимитирање броја дана за годишњи одмор 

16. Захтевати изједначавање услова за пензионисање са условима које има полиција 

 
 У времену од 20-25.06.2016.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 07.07.2016.године председник синдикалне организације КПЗ Београд се обратио 
дописом министру правде са захтевом за хитно решавање проблема који постоје у тој 
установи. 
 
 Дана 25.07.2016.године је одржан састанак Председништва Ј.С.О. у Београду и на истом 
су донете следеће одлуке и закључци: 
 

1. Усваја се записник са састанка Одбора Ј.С.О. од 03.06.2016.године  



2. Председници синдикалних организација да омогуће свим запосленима који то желе 
да поднесу Захтеве за напредовање и Захтеве за исплату зарада у складу са 
споразумом 

3. Наставити активности на формирању Уније синдиката полиције,војске и правосуђа 
4. Наставити са праћењем примене Споразума о скраћеном радном времену у 

Специјалној затворској болници 
5. Захтевати рефундирање дела трошкова синдикалним организацијама за учешће на 

радничким играма синдиката правосуђа у складу са одлуком министра правде 
6. Захтевати тачне информације од Директора управе око одржавања радничких игара 

Управе за извршење кривичних санкција 
7. Захтевати да Управа за извршење кривичних санкција у целости финансира 

трошкове одржавања игара 
8. На следећем састанку Одбора Ј.С.О. извршити Избор за непопуњено место члана 

Председништва Ј.С.О. 
9. Извршити верификацију колеге Златић Предрага из ОЗ Краљево за члана Одбора 

Ј.С.О. 
 
 Дана 31.08.2016.године секретар Ј.С.О. се дописом обратио министарки правде са 
захтевом да и запослени у затворском систему буду обухваћени планираним повећањем 
зарада у јавном сектору с обзиром да се у најави као и прошле године нигде не спомињемо. 
 
 Дана 15.09.2016.године је одржан састанак са запосленима у Специјалној затворској 
болници 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.   
 
 У времену од 22-25.09.2016.године у Соко Бањи су одржане  радничко спортске игре 
Управе за извршење кривичних санкција на којима је учешће узело око 550 такмичара из 
установа за извршење кривичних ссанкција. 
 
 Дана 15.10.2016.године је одржан састанак Одбора Ј.С.О. у Соко Бањи и на истом су 
донете следеће одлуке и закључци: 
 

1. Усваја се записник са састанка Одбора Ј.С.О. који је одржан 03.06.2016.године  

2. Усваја се записник са састанка Председништва Ј.С.О. који је одржан 
25.07.2016.године 

3. У уводном делу сваког састанка извршити анализу шта је од закључака и одлука са 
предходног састанка реализовано а шта није 

4. Верификују се мандати Златић Предрага и Стојанчић Војкана у Одбору Ј.С.О 

5. За члана Председништва Ј.С.О. након спроведеног гласања изабрана је и 
верификована Јенић Оливера из КПЗ за жене Пожаревац 

6. Захтевати од Директора управе што хитнију набавку униформе за запослене у 
служби обезбеђења 

7. Захтевати од Директора управе исплату новогодишњих ваучера за децу запослених 



8. Инсистирати на решавању статуса запослених на одређено време који се у том 
статусу налазе дуги низ година 

9. Одбор Ј.С.О. доноси Одлуку да се у току штрајка неће обављати следећи послови и 
задаци: спровођење на судове притворених, осуђених и прекршајно кажњених 
лица,посете адвоката притвореним,осуђеним и прекршајно кажњеним 
лицима,посете породице притвореним,осуђеним и прекршајно кажњеним лицима 
као и извођење осуђених лица на рад,спортске активности,школовање и секције. 

 
 Дана 25.10.2016.вођени преговори са министарком правде око захтева које је синдикат 
упутио министарству а везаних за штрајк запослених. 
 
 Дана 31.10.2016.вођени преговори са министарком правде око захтева које је синдикат 
упутио министарству а везаних за штрајк запослених. 
 
 Дана 29.11.2016.године вођени разговори са председником Владе око исплате помоћи за 
запослене а који су договорени са министарком правде 31.10.2016.године. 
 
 Дана 21.12.2016.године  је одржан заједнички састанак делегације Ј.С.О. и Гранског 
синдиката управе,правосуђа одбране и полиције Независност са Директором управе  за 
извршење кривичних санкција Миланом Стевовићем у Београду. 
 
 Дана 30.12.2016.године председник синдикалне организације КПЗ Београд је упутио 
допис министарки правде са захтевом за преиспитивање догађаја који се десио 
24.12.2016.године на заједничкој новогодишњој прослави запослених КПЗ Београд и ОЗ 
Београд. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Председник 
  Ј.С.О. 
   Куриџа Драгољуб 
 
 
 
 
 


