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УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 
 

За кординатора у управи 
 

Господина Велимира Видића, 
 
Поштовани, 
 
 Обраћам Вам се у складу са разговорима које смо водили на састанку са 
Директором управе за извршење кривичних санкција дана 25.03.2013.године а 
везано за проблем надзора који је обављен у Окружном затвору у Новом Пазару. 
Том приликом је од стране надзора наложено управнику Окружног затвора у 
Новом Пазару да суспендује решење број:132-549-07/2012 од 03.07.2012.године 
којим  је председнику синдиката Арифовић Енесу признато право на 40 плаћених 
часова месечно у складу са чланом 41. Посебног колективног уговора за државне 
органе и поред тога што испуњава све услове предвиђене тим чланом.  

По налогу надзора управник Окружног затвора у Новом Пазару доноси ново 
решење број:132-145-02/2012 од 12.02.2013.године којим се суспендује право 
председника синдиката Арифовић Енеса да користи права регулисана чланом 41. 
Посебног колективног уговора за државне органе са образложењем да је чланом 
15.Закона о буџету Републике Србије регулисано да се неће вршити обрачун и 
исплата према Одлуци о примени Општег колективног уговора на све послодавце 
на територији Републике Србије и Анексу и Општег колективног уговора,као ни 
обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса 
предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и 
индиректне кориснике средстава буџета Републике Србије. 

Како се у овом случају не ради о правима регулисаним Општим 
колективним уговором и Анексу и Општег колективног уговора, као ни о обрачуну 
и исплати божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених 
посебним и појединачним колективним уговорима сматрамо да су надзор и 
управник прекорачили своја овлашћења и наложили и донели незакониту одлуку 
којом се укидају колективна права синдиката и права дата председнику синдиката. 

 
С поштовањем, 
 
У прилогу: 

1. Фотокопија решења број:132-549-07/2012 
2. Фотокопија решења број:132-145-02/2012 

 
 
           Председник 
 Ј.С.О. 
   Куриџа Драгољуб 


