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Састанак Одбора Јединствене синдикалне организације запослених у установама за 
извршење кривичних санкција ( Ј.С.О.) одржан је дана 15.09.2017. године  у  
Београду,Дечанска 14,мала сала,V спрат. 

 
 
Састанку присуствују чланови Одбора Ј.С.О.:Куриџа Драгољуб-КПЗ 

Сомбор,Јанковић Андреја - КПЗ Пожаревац,ПоповДејан - ОЗ Зрењанин,Влајић Бобан - ОЗ 
Крушевац,Стојанчић Војкан -КПЗ Ниш, Ђекић Славиша - КПЗ Шабац, Шефчић Горан - ОЗ 
Суботица, Трипковић Душан - ВПД Крушевац,Томашевић Звонко-КПЗ Београд,Бурсаћ 
Бранислав-КПЗ Сремска Митровица,Божиновић Дарко - ОЗ Зајечар,Савковић Милорад-ОЗ 
Нови Сад,Пантић Владан – ОЗ Београд,Јенић Оливера – КПЗ за жене 
Пожаревац,Веселиновић Зоран-ОЗ Смедерево и Новаковић Млађен-СЗБ Београд. 
 
 
Пре преласка на званични дневни ред састанка установљен је број и флуктуација броја 
чланова синдиката у односу на предходни састанак Одбора од пре 5 месеци и 
установљено је да се број чланова повећао за 8 јер је у КПЗ Шабац у синдикат учлањено 8 
нових приправника. 
 
 
Куриџа Драгољуб чита закључке и одлуке са предходног састанка одбора који је одржан 
31.03 2017.године и констатује да је усвојен записник са предходног састанака Одбора  
Ј.С.О. који је одржан 15.10.2016.године да су усвојени Годишњи извештај о раду Ј.С.О. и 
Извештај о материјално-финансијском пословању Ј.С.О. за 2016.годину,да су избори за 
председника синдикалне организације КПЗ Ниш обављени у складу са одлуком Одбора и 
у предвиђеном времену те да је за председника синдикалне организације КПЗ Ниш 
изабран Стојанчић Војкан,да је председнику Владе упућен допис са захтевом за смену 
Директора управе у складу са одлуком Одбора и да су на састанку са Директором управе 
постављена питања која је поставио Лазаревић Живомир и захтевани одговори на иста 
што се види и из достављеног записника са тог састанка. 
Томашевић Звонко предлаже да Одбор Ј.С.О.верификује избор Стојанчић Војкана с 
обзиром да је исти на поновљеним изборима у КПЗ Ниш који су одржани 20. и 
21.04.2017.године изабран за легитимног председника те синдикалне организације на 



изборима који су обављени пред комисијом коју је именовао републички одбор Синдиката 
правосуђа. 
Куриџа Драгољуб износи да нема потребе да се исти верификује јер Одбор Ј.С.О. на 
предходном састанку није ни оспорио верификацију већ је само суспендовао право гласа 
Стојанчић Војкану на седници Одбора.Довољно је да се донесе одлука да Стојанчић 
Војкан као легитимно изабрани председник синдикалне организације КПЗ Ниш надаље 
има право гласа на седницама Одбора Ј.СО. као и сва остала права која има члан Одбора 
Ј.С.О. 
 
Након спроведеног гласања донета је Одлука да Стојанчић Војкан као легитимно 
изабрани председник синдикалне организације КПЗ Ниш надаље има право гласа на 
седницама Одбора Ј.С.О. као и сва остала права која има члан Одбора Ј.С.О. 
 
Савковић Милорад ставља примедбу на ажурност у достави записника са предходних 
седница с обзиром да исте добијамо непосредно пре одржавања седнице и сматра да 
неопходно да се исти достављају одмах након састанка а најкасније у року од 7 дана. 
Куриџа Драгољуб износи да је пракса у синдикату да се записници достављају 
непосредно пред одржавање наредне седнице или чак да се деле непосредно пред почетак 
седнице у виду одштампаног материјала и да не види разлог због чега би ми били изузетак 
у односу на устаљену синдикалну праксу.Чланови Одбора су присуствовали састанку и 
знају о чему је на састанку дискутовано.Присуство састанку подразумева и активно 
учешће на истом у виду вођења белешки са састанка које онда служе за информисање 
чланства у синдикалној организацији.Не могу да разумем да председници синдикалних 
организација присуствују састанку и да онда не знају да пренесу чланству о чему се 
дискутовало и које су одлуке донете већ им за то треба записникЗа сваку седницу постоји 
и аудио снимак који се може преузети од секретара Ј.С.О. али га нико не тражи. 
Трипковић Душан износи да нису проблем састанци Одбора већ састанци са Директором 
управе са којих касне записници и ми немамо правовремену информацију о томе а те 
информације су битне за информисање чланства и предлаже да се након тих састанака у 
гратким цртама проследи информација са одржаног састанка и темама о којима је 
дискутовано и шта је евентуално договорено. 
 
Након дискусије по тој теми донета је Одлука да се убудуће записници са одржаних 
састанака прослеђују члановима Одбора Ј.С.О. у року од 7 дана. 
 
Пошто није било других предлога за изменом дневног реда састанак је настављен у складу 
са предложеним дневним редом. 
 
 
 
  

ПРЕДЛОЖЕНИ ДНЕВНИ РЕД 
 
 
  

 
1. Усвајање записника са састанка Одбора  Ј.С.О. од 31.03.2017.године  
2. Усвајање записника са састанка са Директором управе од 12.06.2017.године 
3. Информација о поновљеним изборима за председника синдикалне 

организације КПЗ Ниш 
4. Активности синдиката између две седнице Одбора 
5. Разно 



6.  
Куриџа Драгољуб поздравља све присутне чланове Одбора 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 седницу Одбора који је 
свим члановима достављен уз позив за данашњи састанак. 
 
Пошто присутни  чланови Одбора нису имали примедбе на предложени дневни ред исти је 
једногласно усвојен. 
 
 
 

Прва тачка дневног реда 
 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Одбора са записником са састанка  Одбора  
Ј.С.О.који је одржан 31.03.2017.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.  
 
Пошто присутни чланови Одбора нису имали примедби на достављени  записник са 
састанка Одбора Ј.С.О.који је одржан 31.03.2017.године исти је  једногласно усвојен. 
 
 
 

Друга тачка дневног реда 
 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Одбора Ј.С.О. са записником са састанка са 
Директором управе који је одржан 12.06.2017.године који су сви добили и позива 
присутне да се изјасне да ли имају примедби на достављени записникј и предлаже да се 
записник усвоји и отвара дискусију о истом.  
 
Пошто присутни чланови Одбора нису имали примедби на достављени записник са 
састанка са Директором управе који је одржан 12.06.2017.године исти је једногласно 
усвојен. 
 
 

Трећа тачка дневног реда 
 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Одбора Ј.С.О. да смо на предходној 
седници Одбора расправљали о ситуацији у синдикалној организацији КПЗ Ниш која се 
десила након оставке председника те синдикалне организације Ивановић Срђана после 
чега су одржани избори за председника те синдикалне организације и на којима је за новог 
председника те синдикалне организације изабран Стојанчић Војкан.На спроведене изборе 
у тој синдикалној организацији се жалио Окружни одбор синдиката Ниша са тврдњом да 
су исти нерегуларни из разлога што на изборима није било присутно више од половине 
чланова синдиката.Републички одбор Синдиката правосуђа је формирао комисију која је 



требала да спроведе поновљене изборе за председника те синдикалне организације али се 
комисија дуже времена није могла састати због болести председнице Окружног одбора 
синдиката Ниша.На седници Одбора Ј.С.О. која је одржана дана 31.03.2017.године је 
донета одлука да се поновљени избори за председника те синдикалне организације одрже 
20. И 21.04.2017.године и они су у том термину и спроведени и за председника те 
синдикалне организације је изабран Стојанчић Војкан. 
 
 
 

Четврта тачка дневног реда 
 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Одбора са активностима које је синдикат 
имао у предходном периоду то јест у предходних пет месеци од одржавања Одбора који је 
био 31.03.2017.године.Ја се овом приликом нећу упуштати у анализу тих активности већ 
ћу их таксативно набројати осим уколико постоји потреба код чланова Одбора да се око 
неке теме задржимо и отворимо дискусију али мислим да је то прикладније да урадимо 
под тачком разно.Дана 06.04.2017.године од стране председнице Синдиката правосуђа је 
упућен допис Врховном касационом суду а тиче се разјашњавања предходне правне 
ствари везане за потписани споразум синдиката и Министарства правде а уз посредовање 
Агенције за мирно решавање колективног радног спора.Дана 07.04.2017.године у складу 
са одлуком Одбора Ј.С.О. са састанка одржаног 31.03.2017.године председнику Владе је 
упућен допис са захтевом за смену Директора управе са образложеним разлозима због 
чега се тражи смена истог.Одлазећи премијер није поступио по захтеву синдиката али се 
ефекат овакве одлуке видео у томе што смо убрзо након тога кренули у реализацију 
договора постигнутог са синдикатом око исплате солидарне помоћи запосленима без 
бенефиције и у наредном периоду успели и да реализујемо исплату прве транше те помоћи 
уз проблеме које смо имали у КПЗ Ваљево и КПЗ Ниш где су управници тих установа 
одбијали да донесу решења о исплати солидарне помоћи али ће мо у наредном периоду и 
тај проблем сигурно успети да решимо.Дана 20.и 21.04.2017.године у складу са одлуком 
Одбора Ј.С.О. су спроведени избори за председника синдикалне организације КПЗ 
Ниш.Дана 25.04.2017.године је одржан састанак републичког одбора Синдиката правосуђа 
где је између осталох поднет и извештај о одржаним изборима за прдседника КПЗ Ниш 
који је републички одбор и усвојио.Дана 30.05.2017.године Грађанско одељење Врховног 
касационог суда је усвојило правни став везан за исплату зарада у складу са посебним 
споразумом који је потписан од стране Министарства правде и Синдиката правосуђа уз 
посредовање Агенције за мирно решавање колективног радног спора.Дана 
02.06.2017.године на позив Управе за извршење кривичних санкција за члана комисије за 
припрему тендерске документације за набавку униформе испред Ј.С.О. је именован члан 
Председништва Ј.С.О. Бурсаћ Бранислав.Дана 12.06.2017.године одржан је састанак 
Председништва Ј.С.О. са Директором управе за извршење кривичних санкциија о чему сте 
упознати путем записника са тог састанка.У времену од 20.-25.06.2017.године у Бањи 
Врућици су одржане радничке игре Синдиката правосуђа на којима је учешће узело и 107 
учесника из затворског система.Дана 17.07.2017.године Синдикат правосуђа је поднео 
Уставну жалбу Уставном суду на правни став усвојен на седници Грађанског одељења 
Врховног касационог суда од 30.05.2017.године.Дана 08.08.2017.године је одржана 
конференција за штампу Синдиката правосуђа на којој је објављено да је Синдикат 
правосуђа поднео кривичну пријаву против Милана Павловића бившег управника КПЗ 
Београд због кривичног дела Несавестан рад у служби из члана 361 КЗ.Дана 
29.08.2017.године секретар Ј.С.О. је дао интервју за дојче веле о стању у КПЗ Београд а 
везано за проблеме кршења права запослених.Дана 13.09.2017.године је упућен допис 



Министарки правде од стране Синдиката правосуђа са захтевом за повећање плате свим 
запосленима у правосуђу,исплате намештеничког додатка и пријему свих запослених на 
одређено време у радни однос на неодређено време. 
 
 
 

Пета тачка дневног реда 
 
 
 

Бурсаћ Бранислав ставља примедбу на допис који је секретар Ј.С.О. упутио 
13.09.2017.године с обзиром да се на истом налази печат Ј.С.О. 
Томашевић Звонко износи да се он потписује као секретар кад упућује дописе у име свих 
и у својству секретара Ј.С.О. а кад се неком органу обраћа у име своје синдикалне 
организације онда се потписује као председник те синдикалне организације и ставља 
печат те синдикалне организације. 
Влајић Бобан износи информацију да је одбор за финансије 05.09.2017.године саопштио 
да је пробијен буџет и да неће бити дванаесте плате.Износи проблем униформе и сматра 
да Правилник о униформи мора да се мења.Приправници који су почели да раде су добили 
панталоне и мајице кратких рукава а шта ће да носе зими.Поставља и питање поштовања 
колективног уговора и исплате новогодишњих пакетића за децу. 
Куриџа Драгољуб износи да не треба страховати од тога и да се надлежни свакако хвале 
суфицитом у буџету и да ако до тога и дође они ће то испеглати. 
Новаковић Млађен износи да имају проблем у установи са коришћењем слободних дана 
за запослене у служби за обезбеђење с обзиром да раде са скраћеним радним временом и 
да их нема довољно и да се ту нешто под хитно треба предузети због огромног 
незадовољства запослених. 
Јанковић Андреја износи проблем са дуговањима за учешће на радничким играма 
Синдиката правосуђа и сматра да треба размотрити и питање тужби у том правцу за које 
сматра да би требало сви заједно да тужимо. 
Савковић Милорад износи да се ближи крај године и да би требало да се позабавимо 
Минимумом процеса рада у време штрајка с обзиром да није искључено да ће мо морати 
да се и штрајком боримо за остваривање својих права и поправљање материјалног 
положаја а са оваквим Минимумом процеса рада који је прописао Директор управе ми 
морамо све да радимо.Предлаже да се то уради што је брже могуће а највише за месец 
дана. 
Куриџа Драгољуб сматра да на томе треба да радимо и да је то комплексан документ који 
треба да се донесе у договору синдиката и послодавца да се заврши на најбољи могући 
начин и да онда за убудуће имамо јасну ситуацију када будемо доносили одлуку о 
штрајку.У циљу реализације предлаже да сви председници синдиката у року од месец 
дана доставе своје предлоге за Минимум процеса рада у штрајку а посебно за сваку 
службу у оквиру завода како не би смо имали само минимум процеса рада у служби за 
обезбеђење већ и у свим други службама  
 
 
 

Након изнетих дискусија донете су следеће одлуке и закључци: 
 
 
 

1. Усваја се записник са састанка Одбора Ј.С.О. који је одржан 31.03.2017.године  
2. Усваја се записник са састанка са Директором управе од 12.06.2017.године 



3. Донета је Одлука да Стојанчић Војкан као легитимно изабрани председник 
синдикалне организације КПЗ Ниш надаље има право гласа на седницама Одбора 
Ј.С.О. као и сва остала права која има члан Одбора Ј.С.О. 

4. Донета је Одлука да се убудуће записници са одржаних састанака прослеђују 
члановима Одбора Ј.С.О. у року од 7 дана. 

5. Захтевати од Директора управе што хитнију набавку униформи за припаднике 
службе за обезбеђење 

6. Захтевати поштовање колективног уговора у погледу исплате новогодишњих 
пакетића за децу запослених 

7. Захтевати да се до краја испоштује договор са синдикатом у погледу исплате 
солидарне помоћи за запослене са средњом стручном спремом без бенефиција у 
свим установама 

8. Захтевати од Министарке правде и Директора управе да се испоштује одлука о 
рефундацији трошкова у износу од 8.500 динара по учеснику за учешће на 
радничким играма синдиката правосуђа 

9. Председници синдикалних организација да у року од месец дана доставе предлоге 
за израду Минимума процеса рада у штрајку 

 
                                                          
       
 
 
 
                                                                      
                                                                                                              Председник 
      Ј.С.О. 
   Куриџа Драгољуб 

 

 

 

 


