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Састанак Одбора Јединствене синдикалне организације запослених у установама за 
извршење кривичних санкција ( Ј.С.О.) одржан је дана 31.03.2017. године  у  
Београду,Дечанска 14,мала сала,V спрат. 

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

Сомбор,Јанковић Андреја - КПЗ Пожаревац,ПоповДејан - ОЗ Зрењанин,Лазаревић 
Живомир-КПЗ Ваљево,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,Тасић Милош-ОЗ 
Лесковац,Веселиновић Зоран-ОЗ Смедерево,Станковић Бранимир-ОЗ Неготин,Арифовић 
Енес-ОЗ Нови Пазар 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 4 месеца и установљено 
је да се број чланова повећао за 10. 
 
 
Куриџа Драгољуб чита закључке и одлуке са предходног састанка одбора који је одржан 
15.10 2016.године и констатује да су усвојени записници са предходних састанака Одбора 
и Председништва Ј.С.О. да су верификовани мандати Златић Предрагу и Стојанчић 
Војкану у Одбор Ј.С.О. да је за члана Председништва Ј.С.О. изабрана Јенић Оливера,да је 
на састанку са Директором управе захтевана набавка униформе за запослене у служби за 
обезбеђење као и исплата новогодишњих ваучера за децу запослених а пренето је и 
надлежним да је Одбор Ј.С.О. донео Одлуку о пословима и задацима који се неће 
обављати у штрајку а и остале одлуке и закључци су презентовани директору управе на 
састанцима а и даље ће бити понављани на наредним састанцима. 
Бурсаћ Бранислав поставља питање легитимитета Стојанчић Војкана који је изабран за 
председника синдикалне организације КПЗ Ниш и који је на предходном састанку 
верификован за члана Одбора Ј.С.О.а накнадно се испоставило да избори нису обављени у 
складу са Статутом Синдиката правосуђа и да их је Окружни одбор синдиката Ниша 
оспорио и донео одлуку о постављању повереништва у тој синдикалној организацији а о 
свему је расправљано и на Републичком одбору Синдиката правосуђа где је донета 



Одлука о образовању комисије која је требала да спроведе изборе за председника у тој 
синдикалној организацији у року од 30 дана али то до данас није обављено.Даје замерку 
секретару Ј.С.О који је дао писмену подршку Стојанчић Војкану у име Ј.С.О. без 
консултација са осталим члановима.Поставља питање како је могао Стојанчић Војкан да 
се верификује у Одбор Ј.С.О. кад избори нису обављени у складу са статутом и захтева да 
Одбор пре преласка на рад по Дневном реду донесе Одлуку да се истом ускрати право 
гласа до спровођења нових избора за председника те синдикалне организације у складу са 
Одлуком Републичког одбора Синдиката правосуђа.По његововим сазнањима избори за 
Председника синдикалне организације КПЗ Ниш нису ни обављени већ се њихов Одбор 
договорио да након оставке бившег председника нови председник буде Стојанчић Војкан. 
Куриџа Драгољуб износи да је на предходном састанку Одбора Ј.С.О. Стојанчић Војкан 
верификован на основу уредно достављеног записника са одржаних избора и чита 
записник који је доствљен у писменом облику и оверен печатом те синдикалне 
организације.Из тог разлога није било никаквих сумњи у регуларност спроведених избора 
што је тек накнадно почело да се оспорава и то ће се решити.Слаже се да је у новонасталој 
ситуацији до њеног разрешења неопходно ускратити право гласа на седници Одбора 
Стојанчић Војкану до реализације Одлуке Републичког одбора Синдиката правосуђа о 
спровођењу нових избора за председника те синдикалне организације 
Томашевић Звонко износи да је подржао Стојанчић Војкана из разлога што не жели да 
дозволи да се неко ван затвора меша у изборе у затворима и да одређује ко ће бити 
председник синдикалне организације у затвору а поготово да одређује поверенике и на тај 
начин суспендује и легитимно изабрани Одбор те синдикалне организације који није 
споран већ само избор Председника те синдикалне организације након оставке предходног 
председника. 
Стојанчић Војкан износи да су они обавили и поновне изборе за председника те 
синдикалне организације 21.10.2016.године и да је и на тим изборима он изабран за новог 
председника.Проблем види у личном анимозитету који има са председницом Окружног 
одбора синдиката правосуђа за град Ниш.Наводи да синдикална организација не трпи због 
ових дешавања и да се број чланова повећао.Одлуком Републичког одбора о образовању 
Комисије за спровођење поновљених избора за председника те синдикалне организације је 
дат рок од месец дана да се одрже ти избори али их комисија није спровела већ више од 3 
месеца и наводи да то ствара незадовољство код чланства и да они не могу више чекати. 
Куриџа Драгољуб износи да и он сматра да нема шта више да се чека и да је проблем у 
самој формулацији Одлуке Републичког одбора која је именовала чланове комисије али 
није одредила председника комисије који би имао овлашћење да закаже изборе а да је 
члан комисије Петровић Андријана већ неколико месеци на боловању и да још није 
почела да ради.Предлаже да Одбор на данашњој седници донесе Одлуку о датуму 
одржавања избора за председника те синдикалне организације и предлаже да то буде 20. и 
21.04.2017.године а да се кандидатура прима до 15.04.2017.године о чему ће се чланство 
те синдикалне организације обавестити писменим путем. 
 
Након спроведеног гласања донета је Одлука да се суспендује право гласа члану Одбора 
Ј.С.О.Стојанчић Војкану до окончања поновљених избора за председника те синдикалне 
организације а који се заказују за 20. и 21.04.2017.године. 
 
Лазаревић Живомир предлаже да се у дневни ред уврсти гласање о поверењу 
Председништву Ј.С.О. с обзиром да се чланови председништва међусобно само свађају а 
до нас не долазе правовремене имформације о раду Председништва. 
Савковић Милорад се слаже са Лазаревић Живомиром и подржава његов предлог. 
Куриџа Драгољуб износи да је гласање о поверењу Председништву Ј.С.О. реегулисано 
процедуром у Правилима Ј.С.О. као и Статутом Синдиката правосуђа и да је немогуће то 
данас ставити на дневни ред с обзиром да не постоје услови које прописују Правила Ј.С.О. 



и Статут Синдиката правосуђа а то је писмени захтев односно образложен предлог за 
опозивпотписан од једне трећине чланова Одбора који мора бити достављен пре 
одржавања седнице.Опозив се у том случају спроводи тајним гласањем и за опозив мора 
бити више од половине од укупног броја чланова органа а не присутних чланова на 
седници. 
 
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 15.10.2016.године  
2. Усвајање годишњег извештаја о раду Ј.С.О. за 2016.годину 
3. Усвајање Извештаја о финансијском пословању Ј.С.О.за период од 

01.01.2016.-31.12.2016.године. 
4. Активности синдиката између две седнице Одбора 
5. Разно 

 
 
 
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 15.10.2016.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 15.10.2016.године исти је  једногласно усвојен. 
 
 
 
 



Друга тачка дневног реда 
 

 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Одбора Ј.С.О. са Годишњим извештајем о 
раду Ј.С.О за 2016.годину који су сви добили и позива присутне да се изјасне да ли имају 
примедби на достављени извештај и предлаже да се извештај усвоји и отвара дискусију о 
истом.  
 
Пошто присутни чланови Одбора нису имали примедби на достављени  Годишњи 
извештај о раду Ј.С.О. за 2016.годину исти је једногласно усвојен. 
 
 
 

Трећа тачка дневног реда 
 
 
Куриџа Драгољуб упознаје присутне чланове Одбора Ј.С.О. са Извештајем о 
финансијском пословању Ј.С.О. за период од 01.01.2016.-31.12.2016.године који су сви 
добили и предлаже да се извештај усвоји и отвара дискусију о истом. 
 
Пошто присутни чланови Одбора нису имали већих примедби на достављени Извештај о 
финансијском пословању Ј.С.О. за 2016.годину исти је једногласно усвојен. 
 
 
 

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 15.10.2016.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 17.10.2016.године достављена вам је одлука о организовању 
штрајка коју је донео Републички одбор Синдиката правосуђа на седници од 
12.10.2016.године као и проглас и упутство о организовању штрајка.Дана 
24.10.2016.године Министру правде и Директору управе је од стране председника Ј.С.О. 
прослеђена Одлука о начину спровођења штрајка запослених у казнено-поправним 
установама.У периоду од 17.10.2016године до 31.10.2016.године рађено је на медијској 
припреми штрајка и у том периоду је дато више изјава о разлозима штрајка и захтевима 
који се траже.Дана 25.10.2016.године је одржан састанак Предсењдништва синдиката 
правосуђа са надлежнима у министарству правдеу циљу изналажења решења за насталу 
ситуацију везану за штрајк запослених.Дана 25.10.2016.године добили смо подршку за 
штрајк од полицијског и војног синдикатаДана 26.10.2016.године Директор управе је 
донео Одлуку о утврђивању минимума процеса рада за време штрајка.Дана 
31.10.2016године постигнут је договор са Министарством правде и одустало се од штрајка 
запослених.Договорено је повећање зарада за 5%,израда закона о правосудној 
администрацији,исплата једнократне помоћи од 20.000 динара и исплата стимулације за 
једандео запослених без бенефиција у складу са могућношћу буџета и бројем лица без 
бенефиције.Дана 04.11.2016.године секретар Ј.С.О. је дао интервју за телевизију Н1 и 
указао на проблеме запослених у затворском систему.Дана 15.11.2016.године Синдикат 
правосуђа поднео је Агенцији за мирно решавање радних споровапредлог за покретање 



поступка мирног решавања радног спора који се односи на утврђивање минимума процеса 
рада у време трајања штрајка у судовима,тужилаштвима и затворима.Дана 
24.11.2016.године министарка правде је донела решење о формирању комисије за израду 
закона о правосудној администрацији у коју су укључени и представници синдиката.Дана 
29.11.2016.године одржан је састанак Председништва синдиката правосуђа са премијером 
Александром Вучићем.Дана 29.11.2016.године Влада је на својој седници донела закључак 
о исплати једнократне новчане помоћи у износу од 12.500 динара у складу са тренутним 
могућностима буџета.Дана 21.12.2016.године Председништво Ј.С.О. је одржало састанак 
са Директором управе на коме су покренута питања набавке униформе,новогодишњих 
ваучера за децу запослених,Уредбе о пензионисању,конкурсу за пријем приправника у 
службу за обезбеђење,рефундацији трошкова за радничке игре синдиката правосуђа по 
одлуци министарке правде,стимулацији за део запослених без бенефиције у складу са 
договором у министарству правде,правилницима о систематизацији и 
бенефицијама,лечењу запослених на ВМА,дневницама,закону о оружју и 
муницији,запосленима на одређено време.Дана 22.12.2016.године је одржан састанак 
републичког одбора Синдиката правосуђа на ком је донета одлука о организовању 
радничких игра синдиката правосуђа у Бањи Врућица у времену од 25.-
30..06.2017.године.Дана 07.03.2017.године је одржан састанак са представницима 
синдиката Независност на тему праћења рада комисије за израду закона о правосудној 
администрацији. 
 

 
Пета тачка дневног реда 

 
 

Лазаревић Живомир износи да запослени у његовој установи постављају питања на која 
неможе да одговори јер их нико не решава и пита шта је са стимулацијом за запослене без 
бенефиције која је договорена,шта је са 7.500 динара разлике у договореном и оном шта је 
исплаћено,шта је са новогодишњим ваучерима или поклонима деци 
запослених,униформама,новом систематизацијом,отпремнинама за људе без бенефиције, 
Правилникомо  о бенефицијама за место правника,магационера,кантине,депозита,питање 
намештеника као и питање инвалида рада из службе за обезбеђење који раде на другим 
пословима. 
Куриџа Драгољуб износи да смо нека од тих питања поставили и Директору управе на 
састанку али да нисмо добили конкретан и позитиван одговор на ниједно од њих а 
посебно у погледу неких рокова за њихово решавање и поред нашег инсистирања.У 
погледу новогодишњих ваучера за децу запослених нам је речено да управа за извршење 
има паре и да ће бити ваучерикоји и поред тога нису били.Ја вам могу одговорити само 
оно што нам је код њега речено без гаранција да ће то тако и бити с обзиром да нас он 
очигледно у многим стварима обмањује и купује време.Што се тиче униформе прошли пут 
је било да ће да је ради Ниш а сад каже да се мора ићи на тендер,за разлику од 7.500 
динара ништа не зна,као ни за стимулацију за запослене без бенефиције иако је био 
учесник преговора испред министарства,што се тиче пакетића рекао је да ће бити па ипак 
нису били.Што се тиче осталих питања ја једино могу да их забележим и да на следећем 
састанку захтевам од њега одговоре који ће бојим се поново бити неодређени и тако 
можемо у недоглед те из тог разлога предлажем да тражимо смену директора у наступу 
пред надлежнима јер би то можда могло да га уозбиљи у решавању проблема 
запослених.Не мислим да ће надлежни то да ураде на наш захтев али ће то свакако бити 
одређени притисак на њега. 
Савковић Милорад сматра да то неће имати никаквог ефекта и да ми нисмо требали 
одустати од штрајка те да смо требали ако треба и штрајковати глађу и да би то имало 
бољи ефекат. 



Јанковић Андреја износи да задње две године преко Делта ђенералија нема осигурањеа 
од смртног случаја запослених. 
Влајић Бобан поставља питање одржавања радничких игара запослених у Управи за 
извршење кривичних санкција и ове године. 
 
Након дискусија се приступило гласању за предлог да се у наступу пред надлежнима 
тражи смена Директора управе и за смену је гласало 17 чланова одбора 1 је био суздржан 
и 1 је  био против.Један члан одбора није по предходној одлуци одбора имао право гласа 

 
 
 

Након изнетих дискусија донете су следеће одлуке и закључци: 
 
 
 

1. Усваја се записник са састанка Одбора Ј.С.О. који је одржан 15.10.2016.године  
2. Усваја се Годишњи извештај о раду Ј.С.О. за 2016.годину 
3. Усваја се Извештај о финансијском пословању Ј.С.О. за период од 01.01.2016.-

31.12.2016.године 
4. Суспендује се право гласа Стојанчић Војкану у Одбору Ј.С.О. до окончања 

поновљених избора за председника синдикалне организације КПЗ Ниш 
5. Донета је Одлука да се поновљени избори за председника синдикалне организације 

КПЗ Ниш спроведу 20. и 21.04.2016.године 
6. Донета је Одлука да се у наступу пред надлежнима захтева смена Директора управе 
7. Захтевати од Директора управе конкретне одговоре на постављена питања од 

стране Лазаревић Живомира 
 
                                                           
 
 
                                                                                  
                                                                                                               Председник 
      Ј.С.О. 
   Куриџа Драгољуб 

 

 

 


