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Милан Стевовић је отворио састанак и поздравио присутне чланове синдиката.У 
уводној речи наводи да се састанак одржава у складу са договором са предходних 
састанака на којима смо се договорили да ће мо се састајати квартално.Овај састанак су 
иницирали представници синдиката и он такође сматра да је до њега требало доћи с 
обзиром на актуелни тренутак у ком се сви ми налазимо и с обзиром на мере које је 
Влада морала донети у овом тренутку у циљу консолидације буџета и нормалног 
функционисања државног система и државног апарата.Извињава се због отказивања 
предходног термина који је био договорен за одржавање овог састанка и наводи да је 
био спречен обавезама које је имао непланирано а које није могао да одложи.На 
предходним састанцима су дефинисани основни проблеми који постоје у Управи за 
извршење кривичних санкција али су се у међувремену појавили и нови као последица 
економске ситуације у држави и кризе буџета због које је морао и да се ради ребаланс 
буџета.У циљу ефикаснијег рада сматрао је да је довољно да састанку присуствују само 
председници синдиката и да ће мо на тај начин брже и квалитетније радити. 



Куриџа Драгољуб се слаже да се у мањој групи брже и ефикасније ради али наводи и да 
није уобичајено да састанку присуствују само председници синдиката и да је 
Председништво Ј.С.О. предходног дана одржало састанак и заузело став да се на овом 
састанку дефинише оптималан број чланова синдиката који би присуствовали овим 
састанцима и да је по нашем мишљењу најбољи модус да то буду по три члана из сваког 
од ова два синдиката.Можда није баш најефикасније али је за синдикат веома битно да 
поред председника синдиката састанцима присуствује још по неки члан јер је једна од 
битних функција председника синдиката и да омогући пролаз и приступ послодавцу и 
појединим заинтересованим председницима синдикалних организација па и појединим 
члановима синдиката који имају одређених проблема да дођу и да их непосредно 
презентују и изнесу пред Директором управе. 
Чабрић Драган се слаже са тим да је то неопходно и да ће се у пракси сигурно 
дешавати такви случајеви те да је боље да се овакве потенцијалне ситуације решавају 
кроз делегацију која би у име синдиката долазила на састанке са Директором управе 
него да појединци траже неке заобилазне путеве да би остварили контакт са Директором 
управе у циљу изношења појединих специфичних проблема.У циљу ефикаснијег рада на 
састанцима могуће је да дискутују само председници синдиката а остали чланови 
делегације да изнесу само специфичне проблеме које имају 
Милан Стевовић уважава примедбе које су изнете од стране председника синдиката и у 
будућим контактима ће да има то у виду.У даљој дискусији се враћа на тему ребаланса 
буџета и усвојеним мерама штедње.Што се тиче самог ребаланса исти није посебно 
рестриктиван када је у питању Управа за извршење кривичних санкција и не дира 
битније у ставке које се тичу редовних давања за запослене али су мере штедње 
императив на свим нивоима функционисања државе да би се енормна потрошња на неки 
начин ставила под контролу.У том смислу је формирао радну групу која је имала за 
задатак да евидентира трошкове које Управа за извршење кривичних санкција има 
нарочито са аспекта трошкова за одвојен живот и путних трошкова а због размештаја 
запослених из једне у другу установу у оквиру система а за чим апсолутно нема 
никаквог оправдања.У том смислу су донета и одређена решења о враћању запослених у 
матичне установе и престанка исплате трошкова за одвојен живот.Сви ти трошкови који 
су дискутабилни ће бити објављени на сајту министарства као и ко је и како то примао и 
колика је уштеда у буџету.Влада је била приморана да смањује буџет иако то нисмо 
желели али смо морали.Ми смо део Министарства правде а они нам не плаћају трошкове 
и дневнице и у овом тренутку дуговања судова по том основу су преко 87 милиона 
динара и то нам ствара велики проблем.Чинимо изузетне напоре да један део тих 
средстава добијемо од судова и затворимо те трошкове. 
Чабрић Драган предлаже да се по угледу на полицију формира комисија за праћење 
мера штедње у Управи за извршење кривичних санкција и да се у рад комисије укључе и 
представници синдиката.Требало је да нас још раније укључите у рад комисија јер ко ће 
други боље да зна ситуацију у установама од нас.Нама је циљ да кажемо истину а 
саветници који су већ више од десет година у управи штите искључиво свој интерес и 
своје привилегије и они су проблем.Тешко је објаснити запосленима да треба да се 
штеди кад саветници из управе на састанак у КПЗ Ваљево долазе са три различита 
возила а могли су са једним ради уштеде.То даје лош пример запосленима и демотивише 
их.Као синдикат смо навијали да се деси оваква политика и да се стане на пут 
неоправданим привилегијама које имају појединци у систему и у том погледу ће те 
имати подршку синдиката.Морам да ставим и примедбу која се односи на не уважавање 
синдиката од стране управе с обзиром да нисмо позвани на прославу дана Управе за 
извршење кривичних санкција ове године иако смо предходних година позивани и то је 
један од пропуста саветника који говори о томе колико цене запослене. 
Милан Стевовић нема ништа против али би предходно требало дефинисати шта би био 
делокруг рада те комисије,чиме би се она конкретно бавила,који би били послови и 
задаци тако формиране комисије и предлаже да синдикат дефинише и достави управи 
предлоге у том смеру.Управа има и проблем са попуњеношћу кадрова нарочито у 



служби за обезбеђење а с обзиром да је Управа за извршење кривичних санкција битан 
сегмент државе и јако важан за функционисање система.То је проблем на којем треба 
радити.Његов лични став је да је рад у посебном оделењу пренадуван и да је увећање 
зараде од 100% превелико и да сматра да би га требало редуковати на 30%.Износи 
пример руководиоца у установи са посебним обезбеђењем чија је основна зарада 227.000 
динара на чега се додаје још 560 сати приправности и са тим она достиже 267.000 динара 
а са осталим додацима прелази 300.000 динара месечно што је близу 3 плате министра 
правде и да је тај проблем изнео и пред министра правде са захтевом да се изврши 
ревизија постојећег стања и измена уредбе.У склопу тренутне политике владе да се не 
смањују зараде док траје криза министар је одустао од ревизије у току ове године,можда 
и следеће али на дужи рок такво стање ствари је неодрживо и мораће се кориговати. 
Куриџа Драгољуб не види проблем у исплати приправности јер је то регулисано 
Законом где је год она обавезна и наређена и износи 10% од вредности радног сата и 
треба да се исплати у складу са законом.Ту се искључиво ради о поштовању важећих 
закона које је држава донела и за чије функционисање је обавезна да обезбеди 
средства.Штедња у Управи треба да се изврши али не преко леђа и права запослених већ 
да се то ради на неким другим нивоима и сегментима функционисања.За нас се овде 
поставља једно друго питање на које желимо да укажемо а то је да се у установама са 
посебним обезбеђењем у којима се рачуна дупла зарада стално врти један исти број 
људи којима је то омогућено преко разних веза и лобија и да се дешава да поједини 
запослени раде 6 месеци у Београду па се онда решењем упуте у Пожаревац на 6 месеци 
па опет у Београд и тако већ годинама вуку дупле зараде а другим запосленим се то не 
омогућава.Иначе генерално мишљење свих запослених који су радили у установама са 
посебним обезбеђењем и дуплим зарадама је да је тамо далеко безбедније и лакше 
радити него у било којој установи у систему без обзира на степен обезбеђења. 
Драган Чабрић износи и забринутост да треба ипак водити рачуна који то запослени 
треба да иду и раде на тако одговорним местима. 
Милан Стевовић износи да је рад на изменама Закона о извршењу кривичних санкција  
у завршној фази и  да се налази на јавној расправи а са Законом о пробацији се мало 
касни али би и он ускоро требао да буде готов.Предлог Закона о извршењу кривичних 
санкција  је преведен на енглески и упућен Савету Европе с обзиром да смо у обавези да 
усклађујемо законе које доносимо са европским законодавством и очекујемо да би он 
могао да иде у процедуру усвајања негде у септембру. Очекујемо да ће ускоро бити 
израђен и Предлог правилника о бенефицираним радним местима и идеја Управе је да се 
раздвоји бенефиција од Уредбе о платама и да је неопходно донети и нову Уредбу о 
платама у складу са изнетим.Бенефицирани радни стаж је постала социјална категорија а 
требала би бити лична категорија.Стратегијом за реформу затворског система у периоду 
од 2013.до 2020.године је регулисано и формирање правосудне полиције и за то се 
заложио и министар правде лично а у том контексту ће бити донет и закон о правосудној 
полицији којим ће се посебно регулисати положај запослених у овој служби.Имали смо 
велики отпор у самој Управи за извршење кривичних санкција од стране саветника из 
службе за третман и здравствене службе да се служба за обезбеђење изузме из тренутног 
статуса који има по ЗИКС-у али је на залагање министра правде то уграђено у 
Стратегију реформе затворског система и неповратно се иде у том стратешком 
правцу.Стратегија је прошла јавну расправу и биће углављена у поглавље 24. у 
преговорима о приступању Европској унији. Процена је да је то озбиљна реформа 
система и да за то треба створити како организацијске тако и финансијске услове. 
Куриџа Драгољуб износи да запослени нису задовољни материјалним положајем и да  
смо на предходном састанку изнели примедбе и аргументе у корист ове тезе и да су 
наши ставови познати управи те да нема потребе да их понављамо.Желимо да поставимо 
неколико питања Директору управе за која су запослени из оба синдиката 
заинтересовани и које можемо свести под текућу проблематику запослених у 
установама.С обзиром да је у Предлогу ЗИКС-а у новој верзији измењен члан 263.и да је 



уведена нова формулација да ли то сада значи да се увећање зараде од 30% односи на 
све запослене. 
Драган Чабрић се слаже са питањем колеге и констатује да је ово једно од значајнијих 
питања за све запослене. 
Милан Стевовић каже да се односи на све запослене у управи и на Директора управе. 
Куриџа Драгољуб додаје да је то под условом да не буде корекција Уредбе о 
коефицијентима за исплату зарада запосленим у Управи за извршење кривичних 
санкција и Правилника о бенефицијама што може сасвим да промени постојеће 
стање.Везано за напредовање запослених у виши платни разред у току ове године да ли 
ће и даље бити лимитирано Законом о буџету на 20% запослених или ће се применити 
Закон и омогућити свим запосленим да напредују у складу са оценама. 
Милан Стевовић сматра да ће бити лимитирано на 20% Законом о буџету због буџетске 
кризе која ће бити актуелна и у току следеће буџетске године. 
Куриџа Драгољуб износи проблем да се запосленима не плаћа сменски рад који по 
мишљењу Министарства за рад и социјалну политику у складу са чланом 108. тачка 2. 
Закона о раду, јер ни један други закон који се односи на запослене то не регулише, 
износи 26% од основице или 26% за све сате рада. 
Милан Стевовић сматра да је тај додатак уграђен у коефицијент. 
Куриџа Драгољуб сматра да није и да је полицији из тог разлога уведен корективни 
коефицијент као додатак за сменски рад и да је то доказ да није уграђен у коефицијент 
њима па онда не може бити ни нама као и ником другом.Синдикат остаје код става да се  
скине лимит од 30 дана за коришћење годишњег одмора и да он може да траје и дуже од 
30 дана у складу са важећим колективним уговором,да запослени добију право на 100% 
плаћено боловање без обзира да ли је повреда или болест настала на раду или ван рада 
као што је то решено и Законом о полицији с обзиром да је и ЗИКС у ствари лекс 
специјалис закон и да он може да регулише ствари на специфичан и посебан начин,као и 
да се време упућивања запослених на рад ван матичне установе мимо њихове воље 
смањи са 1 године на 6 месеци с обзиром да ни једна ванредна ситуација због које и 
постоји тај члан не може да траје толико дуго и за тако дугом мером нема никаквог 
оправдања.Уједно и понављамо противљење синдиката редукцији бенефиција за 
запослене у служби за обуку и упошљавање и служби за опште послове у Специјалној 
затворској болници. 
Милан Стевовић сматра да би Закон о правосудној полицији био лекс специјалис и да 
би он могао да реши ова питања а не ЗИКС. 
Драган Чабрић предлаже да би модел пензионисања радника могао да се реши по 
моделу европских држава да се у пензију може ићи и са 15 година радног сатажа али да 
максимум у том периоду буде 60 %  од зараде,с тим што би свакако са веђим радним 
стажом се и повеђавала та скала па фактички преко 30 година стажа то буде 85% од 
зараде запосленог.Изричити смо у томе да други услов буде максикум 53 године живота 
јер то је и неки лимит у послу са бенифицираним радним стажом. 
Милан Стевовић се слаже са оваквом констатацијом али да је то питање за измену 
ПИО закона и владу,и да на овоме треба радити. 
Драган Чабрић даје предлог  да би за ово трбало да се покрене иницијатива код 
Министра Правде и да се оакве ствари припремају у оквиру израде посебног 
колективног уговора за УИКС,који ће синдикати припремити Министру и Директору на 
увид до краја године. 
Милан Стевовић се сложио и очекује од синдиката овакав предлог. 
 
Куриџа Драгољуб поставља питања везана за израду службених легитимација за 
запослене у служби за обезбеђење и да су буџетом предвиђена средства за њихову 
израду у овој години. Што се тиче исплате јубиларних награда за 2013-у годину наводи 
да су запосленима у судовима већ исплаћене јубиларне награде за 2013-у годину и то у 
складу са колективним уговором на дан државности 15.фебруара и да су у буџету 
обезбеђена средства за исплату истих и за запослене у затворима. Везано за рефундацију 



трошкова синдикалним организацијама за учешће на радничким играма за прошлу 
годину износи да су свим синдикалним организацијама рефундирани трошкови по 
договору и одлуци Директора управе осим у КПЗ Ниш,ОЗ Београд и делимично у КПЗ 
Пожаревац где је управник уплатио пола износа и обећао да ће решити и другу 
половину.С обзиром да је остао мали износ за рефундацију сматрамо да је потребно да 
ургирате код управника из ових установа да спроведу вашу одлуку до краја.Питање 
запослених на одређено време није решено и по установама се лицитује са неким 
списковима оних који ће остати да раде на неодређено време и оних који ће да добију 
отказе уговора о раду.Да ли можемо да добијемо неку ближу информацију везану за то 
питање с обзиром да синдикат има своје активисте и ми конкретно председника 
синдиката у ВПД Крушевац који је запослен на одређено време и који се ставља на неке 
листе за отказ из разлога што је синдикално ангажован и што се можда по том основу 
неком замерио иако је само обављао своју синдикалну дужност и обавезу.Посебно 
питање је ношење поло мајица које смо добили у склопу униформе а за које управници 
не дозвољавају да се носе у установама под изговором да нису саставни део Правилника 
о униформи иако ми сматрамо да јесу.У том смислу би било добро да управа упути један 
допис управницима да омогуће ношење поло мајица у току летњих месеци.С обзиром на 
примену Закона о измирењу новчаних обавеза у року од 45 дана да ли је за очекивати да 
ће се и надаље дешавати кашњења у исплати зарада као што се то већ десило у 
појединим установама у систему.У складу са мишљењем Министарства правде о 
могућности премештаја запослених из других служби у службу обезбеђења и пријавама 
истих кад је за очекивати да би они могли да иду на психофизичку проверу.У погледу 
поштовања члана 41.Посебног колективног уговора за државне органе на предходном 
састанку смо вас информисали о случају председника синдикалне организације у ОЗ 
Нови Пазар коме је решењем признато то право па га је управник суспендовао на чега се 
председник синдиката Арифовић Енес жалио Жалбеној комисији владе и комисија је 
донела решење да је управник дужан да призна то право председнику синдиката и 
донесе ново решење по ком он није поступио и поново је донео негативно решење не 
поштујући одлуку Жалбене комисије.На ту одлуку се председник синдиката поново 
жалио Жалбеној комисији и то тако може у недоглед.И на крају ако можемо да добијему 
информацију везану за судбину посебног споразума о мирном решавању колективног 
радног спора који је потписао Синдикат правосуђа са министарством правде а односи се 
на минималну цену радног сата којом су обухваћени и запослени у Установама за 
извршење кривичних санкција до четвртог степена стручне спреме. 
Чабрић Драган износи проблем забране коришћења возила председнику синдиката у 
ОЗ Зрењанин под изговором мера штедње и наводи да се састанци одржавају два пута 
годишње и апелује да се око таквих ствари не прави сметња јер су уштеде по том основу 
безначајне а онемогућавају нормално функционисање синдиката.Подсећа да је на 
предходном састанку изнео проблем запосленог који има болесно дете и коме је 
неопходна операција у Русији која много кошта и запослени не може сам да поднесе 
финансијске трошкове те да је апеловано на помоћ управе али да није ништа решено.У 
погледу предходно изнетих питања сматра да су проблеми оба синдиката исти и да је 
инператив да се ова питања решавају у корист свих запослених. 
Милан Стевовић износи да су средства за службене легитимације у буџету остала и 
након ребаланса и да би службене легитимације требало да се израде до краја 
године.Што се тиче јубиларних награда и та су средства остала и након ребаланса и биће 
исплаћене и јубиларне награде до краја године.Што се тиче рефундације трошкова за 
радничке игре свестан је финансијских проблема које имају поједине установе али 
Одлука директора управе треба да се спроведе.Наводи да је свестан проблема који 
постоји са запосленима на одређено време али и да су они свесни да су се запослили на 
одређено а не на неодређено време када су се запошљавали а што се тиче информације 
да је у било којој установи неко преведен из одређеног на неодређено радно време 
сматра да је то немогуће и нетачно јер је неопходно за то добити сагласност Владе и 
расписати конкурс за пријем а управа то није учинила.Што се тиче ношења поло мајица 



сматра да нема никаквих сметњи да их запослени носе јер су они саставни део 
интервентне униформе и управа ће послати обавештење свим управницима завода о 
томе.Што се тиче Закона о измирењу новчаних обавеза у року од 45 дана сматра да ће и 
даље бити проблема у евентуалном кашњењу зарада док је год тај закон на снази али ће 
се у сваком случају ако се деси са ажурношћу реаговати у деблокади рачуна те установе 
да би се исплатиле зараде запосленима.У септембру ће бити организована провера 
запослених из других служби који желе да пређу у службу за обезбеђење и на даље ће 
постојати могућност да се запослени пријављују.Члан 41.Посебног колективног уговора 
треба да се поштује од стране управника и што се тиче случаја у Новом Пазару могуће је 
да због смене управника жалба председника синдиката није ни послана Жалбеној 
комисији владе и тад се треба обратити новом привременом управнику и он ће донети 
ново решење или ако је жалба прослеђена онда морамо сачекати одлуку Жалбене 
комисије и поступити по њој.Што се тиче посебног споразума о мирном решавању 
колективног радног спора могу да изјавим да Управа за извршење кривичних санкција 
није учествовала у договорима и да је тумачење неопходно да достави министарство 
правде а управа ће то спровести. 
 
 
 

 Након дискусије можемо да констатујемо следеће закључке:  
 
 
 

1. Социјални дијалог између репрезентативних синдиката и управе ће се 
наставити и састанци ће бити одржавани квартално 

2. Делегацију синдиката за будуће састанке са Директором управе ће чинити по 
три представника из сваког од синдиката 

3. Није постигнута сагласност између синдиката и управе у погледу Правилника 
о бенефицијама за запослене у служби за обуку и упошљавање и синдикат се 
најоштрије противи укидању бенефиција за запослене у тој служби 

4. Управа ће наставити са напорима да се од судова наплате трошкови за 
спровођења и дневнице запослених 

5. Усвајање измена ЗИКС-а би требало да уђе у скупштинску процедуру у 
септембру 

6. До краја године ће бити исплаћене јубиларне награде за запослене који су то 
право стекли у току ове године 

7. До краја године биће израђене нове службене легитимације за запослене у 
служби за обезбеђење 

8. Путни трошкови за запослене морају да се исплаћују у складу са Уредбом о 
накнадама за запослене у државним органима 

9. Установе које нису рефундирале трошкове за радничке игре треба то да учине 
у складу са Одлуком директора управе 

10. Проблем запослених на одређено време ће се решавати у складу са 
кадровским планом који је достављен Влади на усвајање 

11. Због примене Закона о измирењу новчаних обавеза могућа су кашњења у 
исплати зарада у појединим установама али ће се на то реаговати ургентно 

12. Управа ће пружити финансијску помоћ за лечење детета запосленог коме је 
неопходна операција у Русији 

13. За запослене који желе да пређу из других служби у службу за обезбеђење 
биће организована провера психофизичких способности  

14. Управници су обавезни да донесу решења о признавању права председницима 
синдиката у складу са чланом 41.Посебног колективног уговора 

15. Управа ће послати обавештење управницима завода да омогуће ношење поло 
мајица у складу са Правилником о униформи 



 
  
 

 
      Председник  Председник 
ГС УПИП Независност Ј.С.О. 
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