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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 предходног 
састанка на ком смо се договорили да ће мо се састајати квартално и да је договор био да 
се поново видимо у марту.Као циљ и сврху састанка наводи да је неопходно да се види 
где су основни проблеми који постоје у Управи за извршење кривичних санкција на које 
треба реаговати,где се налазимо у односу на предходни период од последњег састанка и 
који су планови управе за наредни период.Управа за извршење кривичних санкција у 
свему дели судбину државе и владе.Пут ка европској унији је мукотрпан и тежак и од 
нас се тражи да се одрекнемо дела своје територије након што смо предходно 
осиромашени. Иначе што се тиче затворског система од европске уније смо добили 
позитивно мишљење. Многе ствари су у раду управе условљене економским субјектом и 
делимо кризу буџета. У том контексту треба посматрати и материјални положај 
запослених који свакако није задовољавајући али га је тешко поправити у овим 
околностима.У оквиру министарства правде је обављен лавовски део посла на реформи 
и уколико су из европске уније добронамерни треба да се заложе за добијање датума за 



почетак преговора о приступању. Рад на изменама Закона о извршењу кривичних 
санкција је у завршној фази и треба да иде на јавну расправу а са Законом о пробацији се 
мало касни али би и он ускоро требао да буде готов.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.Управа има велики проблем са исплатом плата за осуђена 
лица која су радно ангажована током издржавања казне као и са огромним финансијским 
дубиозама везаним за дуговања добављачима као и јавним и комуналним предузећима 
која не може да испегла и због чега су били блокирани и рачуни појединих 
установа.Улаже се напор да се ово на неки начин реши али Управа из масе средстава 
којима у складу са буџетом располаже не може то сама да реши и из тог разлога се 
обратила министарству финансија од кога се очекује да изнађе решење за нормално 
функционисање система с обзиром да држава мора да обезбеди нормално 
функционисање. Што се тиче путних трошкова за запослене до краја месеца ће бити 
исплаћен путни трошак за јануар свима и иде фебруар а што се тиче дневница за 
службена путовања приликом спровођења лица лишених слободе ту је проблем са 
наплатом од судова и Управа на то нема утицаја. Како судови врше уплате за 
спровођења тако се врше и трансфери за дневнице запослених. Везано за промену назива 
службе за обезбеђење у правосудна полиција је требало да се угради у измене ЗИКС-а 
али се управа одлучила да се то обави у две фазе и у првој фази би запослени добили 
статус овлашћеног службеног лица, а у другој фази би се доношењем Закона о 
правосудној полицији регулисао и њен делокруг рада који би био далеко шири и 
обухватао би и правосудну стражу у судовима која би ушла у састав правосудне 
полиције, а задатак такве формације би био и обезбеђење судова, заштита сведока 
сарадника, заштита судија и тужилаца као и хватање осумњичених и оптужених. 
Процена је да је то озбиљна реформа система и да за то треба створити како 
организацијске тако и финансијске услове који у овом тренутку не постоје и то би био 
крупан залогај. 
Куриџа Драгољуб износи да запослени нису задовољни материјалним положајем и да 
су дискриминисани у односу на друге буџетске кориснике а посебно у односу на 
запослене у полицији и запослене у судовима.Закон о буџету је суспендовао примену 
Закона о платама државних службеника и намештеника у 2013-ој години и дозволио 
напредовање само за 20% запослених у виши платни разред иако је законом у овој 
години предвиђено да напредују сви запослени.Запосленима у полицији је и поред 
повећања зарада у предходној години и даље настављена исплата награда у износу од 
10.000 динара и Влада ту крши Закон о буџету који изричито забрањује исплату награда 
и стимулација на месечном нивоу свим директним и индиректним буџетским 
корисницима.За исплату награда полицији само у току ове године биће издвојено око 7 
милијарди динара што је еквивалент суми од преко 60 милиона евра а за тај износ који је 
Влада дозволила да иде у потрошњу је могло да се направи 30 нових затвора у Србији и 
то комплетно опремљених а ми и даље радимо у објектима старим и више од 200 година 
и са непримереним условима за рад и издржавање казне за осуђена лица,тако да 
аргументе надлежних да нема пара не можемо да прихватимо осим као оправдање. Пара 
има, само нису адекватно буџетски расподељене и то увек на штету запослених у 
затворском систему. Од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје које воде и изричу 
судови за прекршаје ни један динар не иде у поправљање материјалног положаја 
запослених у судовима и затворима који су у саставу министарства правде већ се сва 
средства преливају из минстарства другим буџетским корисницима за поправљање 
њиховог материјалног положаја и то полицији 52%,локалној самоуправи 30% и 
дирекцији за путеве 18% што је апсолутна дискриминација. Другачијом расподелом из 
тих средстава би се могао знатно поправити и материјални положај запослених у 
затворима.Запосленима у судовима се исплаћује стимулација на месечном нивоу у 
износу од 4.000 динара и за ту намену је Влада издвојила око 600 милиона динара и 
наравно такође кршећи Закон о буџету који забрањује исплату стимулација и награда на 



месечном нивоу који је сама донела. Таквим незаконитим одлукама смо стављени у 
неповољнији положај у односу на друге буџетске кориснике јер се на нас стриктно 
примењују закони да би нам се узело и оно што нам по закону припада а за друге се тај 
исти закон крши да би им се дало и оно што им по закону не припада.У том контексту 
смо и предложили да се у измене ЗИКС-а у члану 264.промени предлог који је дат о 
повећању зарада од 20% за запослене који немају бенефиције без икаквог критеријума 
због чега се то предлаже и да се свим запосленим по основу услова рада који су у свим 
затворима катастрофални зарада додатно увећа за 30%,поред тога предлажемо и да се 
измени назив службе за обезбеђење у правосудна полиција одмах а доношењем Закона о 
правосудној полицији би се накнадно проширила овлашћења и делокруг рада,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. 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.У буџету за ову годину су 
обезбеђена средства и за израду нових службених легитимација и оне би требале да се 
израде до краја године.Везано за рефундацију трошкова синдикалним организацијама за 
учешће на радничким играма за прошлу годину судовима је у складу са договором са 
синдикатом исплаћен износ од 8.970 динара по учеснику и у складу са разговором са 
помоћницом за финансије у министарству правде Славицом Јелачом за запослене у 
затворима тај износ је требало да рефундира управа за извршење кривичних санкција из 
средстава сопствених прихода али иста то још није учинила и то ствара огромне 
проблеме јер су синдикалне организације остале дужне агенцији а треба да планирају и 
одлазак на игре и у овој години. Ради се о броју од око 90 учесника и о озносу од око 
800.000 динара.Спискови учесника су достављени министарству правде и управи за 
извршење. Из установа смо од стране чланова синдиката добили озбиљне примедбе на 
рад надзора који долази у контролу рада установа и те примедбе се односе на 
непознавање законских прописа и колективног уговора и навешћу пример из Новог 
Пазара где је надзор наредио управнику затвора да измени дато решење председнику 
синдиката у складу са чл.41 Посебног колективног уговора и да исто суспендује и 
замени новим решењем које се позива на то да је Законом о буџету суспендована 
примена Општег колективног уговора који са Посебним и правима из њега нема никакве 
везе. Поред тога надзор је одбио да испита и унесе у записник пријаву од стране 
синдиката,односно правника у установи о фалсификовању докумената што је кривично 
дело а имамо и лоше искуство са ВПД Крушевац где је противно закону дат налог да се 
запосленима који раде на одређено време на бенефицираним радним местима укине 
додатак на плату и доприноси на бенефицирани стаж што је противно закону.Сматрамо 
да у надзор треба да долазе људи који су стручни и квалификовани и који треба да врше 
супервизију нашег рада и да се старају да се поштују позитивни законски прописи а не 
да их крше на штету запослених.У ОЗ Лесковац је постављен начелник из друге 
установе који је био на откоманди мимо његове воље по сили закона и са том праксом 
би требало престати и преиспитати таква постављења. На крају везано за радну групу 
која је формирана са циљем да обиђе радна места и предложи текст Правилника о 
бенефицираним радним местима треба да изнесем да је радна група обишла планиране 
установе за обилазак и да је сад преостао део око писања предлога и да очекујемо позив 
од стране саветнице Јелене Раковић да се и тај део одради. С тим у вези нас интересује 
став управе везано за бенефиције с обзиром да смо ми ставове синдиката доставили још 



у јулу месецу прошле године и да су они управи познати али нама нису познати ставови 
управе. 
Милан Стевовић износи да је повећање зарада од 30% за све запослене тешко 
изводљиво да се унесе у ЗИКС јер за такав закон неби нико гласао у скупштини.Што се 
тиче правилника о бенефицијама став управе је да се служби за обуку и упошљавање 
укину бенефиције а да се изради нова уредба о платама где би запослени који немају 
бенефиције добили додатак на плату од 30% тако да они не би били оштећени у платама 
то јест задржали би исту зараду само не би имали бенефицију и Правилник о 
бенефицијама би био раздвојен од уредбе о платама у погледу додатка на бенефиције то 
јест бенефиција не би била основ за увећање зарада. Проблем са надзором смо и ми у 
управи уочили и односи се и на КПЗ Ниш.Надзор треба да се кадровски ојача и да 
постоји оперативац који је добар познавалац прописа и на томе ће се радити. Што се 
тиче Новог Пазара а везано за оно што сте изнели могу да кажем да је о томе од стране 
управе обавештено јавно тужилаштво у Новом Пазару и да је предмет у њиховој 
надлежности. 
Куриџа Драгољуб износи да синдикат не може да подржи такав став и предлог од 
стране управе и да су ставови крајње поларизовани и позива управу да преиспита такав 
став.Ово што се предлаже је чиста уравниловка када се мало боље анализира.Запослени 
у служби за обуку и упошљавање би задржали постојећу плату али би изгубили 
бенефицију, Запослени у служби за опште послове би добили повећање зарада за 30% 
што је добро али и запослени у осталим службама не би добили ништа а на овакав начин 
регулисања зарада би се изгубили сви критеријуми за одређивање висине зарада као што 
су услови рада,тежина посла,степен оптерећења на радном месту,сложеност посла, 
одговорност посла,стручност и компетентност јер би смо рад референта у 
канцеларији,инструктора у погону и командира у служби обезбеђења изједначили у 
основној заради што је неприхватљиво за синдикат и ту мора да постоји разлика у 
степену и односу у ком је и до сада постојала.Запослени у служби за обезбеђење не могу 
да дозволе да запослени у полицији имају 30% већу зараду јер раде далеко тежи посао и 
у далеко тежим условима. 
Милан Танасковић износи да је повећање од 30% за све запослене велико и да је то 
износ од 1,5 милијарди који је огроман и где да се нађу те паре. 
Куриџа Драгољуб износи да тај износ у нето износу није већи од 700 милиона и да то 
износи 10% од онога што је већ обезбеђено за полицију и да то не може да буде проблем 
за државу те да очекује да се за то заложи и министар правде који је добио запуштен 
ресор и треба да изврши реформу а за то држава треба да издвоји и додатна средства и 
финансијски испрати и подржи министра у послу који обавља. 
Седларевић Милун износи да се ради о 600 запослених у служби за обуку и 
упошљавање којима се жели узети бенефиција и то сасвим неоправдано а да у полицији 
има око 10.000 шалтерских радника који имају бенефицију а раде у далеко бољим 
условима рада и да је то за синдикат неприхварљиво. 
Чабрић Драган износи да је став који је изнела управа нови моменат који се сада први 
пут спомиње и да је то проблем свих проблема. Не може се подржати овакав предлог 
управе везан за бенефиције.У служби за обуку и упошљавање имамо најстарији кадар и 
овакав предлог ће озбиљно да заљуља управу за извршење кривичних санкција.Кроз 
реформу привредних јединица би требало оставити простор за природни одлив 
запослених. Као запослени са искуством у струци нисмо позвани да учествујемо у 
изради измена ЗИКС-а. Статус овлаштеног службеног лица би требали да добију и 
запослени у служби за третман и здравственој служби. Износи проблем са 
критеријумима за оцењивање запослених за које сматра да нису добри и да је све 
препуштено субјективном доживљају оцењивача. Синдикат је планирао одржавање 
трибине о корупцији везано за дешавања у КПЗ Ниш али се одустало да она не би 
донела више штете него користи. Ту су улоге мало замењене и неко ко је био 
прогонитељ од једном је постао жртва с обзиром да је против службенице о којој је реч 
донета пресуда за мобинг. 



Милан Стевовић износи да је решењем министра правде укинута суспензија за 
службеницу у КПЗ Ниш и да је он у складу са законом морао да је врати на радно место 
са кога је суспендована а у међувремену је добила и статус узбуњивача. 
Чабрић Драган  износи проблеме са тужбама штићеника који излазе са издржавања 
казне и приватним каналима подносе тужбе против запослених које завршавају на суду и 
запослени се сами морају бранити без подршке управе. Тужбе запослених саветника за 
незакониту исплату зарада и даље представљају проблем запосленима који су оштећени 
и тешко и споро могу да дођу до правде или им се она ускраћује,тако да имамо оне који 
су се наплатили и оне којима се то право оспорава у дугим судским поступцима и 
предлаже могућност поравнања запослених са управом. У ОЗ Нови Сад постоје плацеви 
који су власништву републике и који би се могли поделити запосленима и на тај начин 
помоћи истима у решавању стамбених питања која се у управи уопште не решавају. 
Поставља питање осигурања запослених и трошкова који могу да се наплате по основу 
осигурања с обзиром на случај запосленог који има болесно дете и неопходна је 
операција у Русији која много кошта и апелује на помоћ управе. 
Куриџа Драгољуб износи да у буџету постоји ставка за социјална давања запосленима у 
оквиру раздела за министарство правде за овакве случајеве и да је потребно доставити 
документацију министарству путем установе али да ту настаје проблем јер управници 
затвора одбијају да ту документацију проследе у министарство иако су они у овом 
случају само проточни бојлер и не одлучују о томе али ипак не желе да проследе 
документацију и молбу за социјалну помоћ тако да смо и ту ускраћени за средства која 
су предвиђена у буџету за ту намену док запослени у судовима та средства масовно 
користе. Поред наведеног постоји и проблем да поједини управници доносе одлуке о 
исплати путних трошкова у паушалним износима на основу неких договора са 
колегијума са начелницима у установи и да се накнада путних трошкова умањује иако је 
уредба о накнадама регулисала да се путни трошак исплаћује у висини цене месечне 
претплатне карте на релацији са које се путује на посао. 
Седларевић Милун износи проблеме са напредовањем запослених у виши платни 
разред и да постоје толике разлике да су поједини запослени у првом а неки већ у 
шестом платном разреду. Сматра да се треба боловање да буде плаћено 100% а не 65% 
као што је сад случај јер је то мало. Износи проблем са ношењем јакни у КПЗ Ниш и 
питање запослених у КПЗ за жене Пожаревац који су запослени на одређено време и 
којима је прекинут радни однос. 
Милан Стевовић 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. Проблем је уочен и ми смо се обратили Влади са предлогом кадровског 
плана али Влада и даље ћути. Очекујемо да се усвоји кадровски план и волео би да се то 
питање регулише ове године.Захтев је поднет и ако се усвоји можда ће у циклусима бити 
пријема. 
Божовић Милорад износи да смо се од прошлог састанка надали променама.Падинска 
Скела је пример злоупотреба и прошли месец је исплаћено само пола маркице. Постоје 
проблеми са униформом, дневницама које се не исплаћују,школовањем кадрова 
здравствене струке с обзиром да они морају и имају обавезу да обнове лиценце и то 
морају да плаћају сами из свог џепа што није у реду и то би установе требале да 
регулишу. Износи злоупотребе са коришћењем службених возила од стране 
руководилаца и трошковима који на тај начин настају, а које установа плаћа. Престало 
се са обавезним лекарским прегледима запослених и не постоји ниједан вид бриге о 
здрављу запослених као и лечења о трошку установе а постоје могућности и ми у оквиру 
управе имамо хотел за те намене у Соко Бањи. Запослени из службе за обуку и 
упошљавање се додатно ангажују на пословима у КПЗ Београд и за то им се не плаћа 
додатак на зараду предвиђен Законом о платама и додатак за приправност с обзиром да 
им се уводи обавеза да долазе по позиву и ван радног времена и да буду доступни на 
позив. Запослени који су ишли на испомоћ у ОЗ Нови Сад су били ангажовани на 
пословима и по 20 сати дневно. У КПЗ Падинска Скела има 85 запослених а 115 прима 



плату.Имамо 2 управника то јест управника и заменика и заменик управника има шести 
платни разред. 
Велимир Видић наводи да ту постоји промашај са систематизацијом у КПЗ Београд где 
је из систематизације изостављена служба за обуку и упошљавање и да не постоје друге 
могућности за функционисање у овом тренутку. Ти људи су упућени на рад у КПЗ 
Београд и договор је био да се људима плати све по закону и то би требало да 
функционише и да се плаћа. 
Лаловић Душко поставља питање кад је потписан уговор са добављачем с обзиром да је 
рок за испоруку униформи 100 дана а да униформа још није испоручена. 
Милан Стевовић одговара да је уговор потписан у јануару и да је каснио због жалби на 
тендер и да рок за испоруку истиче за 15 дана и до тад би требала да се испоручи сва 
униформа а ако се то не деси добављач у складу са потписаним уговором плаћа пенале. 
Лаловић Душко сматра да се приликом израде пројектне документације за израду 
нових затвора требају искључити пројектанти који су пројектовали нову скелу с обзиром 
да нису предвидели тоалете за запослене на одељењима као и канцеларије за рад. С 
обзиром да ће да се ради нови закон о ПИО сматра да треба да се изузмемо из тог 
закона. Радно време у ОЗ Београд од 12 сати је напорно и требало би изнаћи могућност 
за прелазак на радно време од 8 сати. Сматра да је потребно направити базу података по 
месту пребивалишта запослених и у циљу рационализације разместити запослене у 
најближе установе од места пребивалишта. 
Милан Стевовић се слаже да има простора за уштеде и рационализације. Што се тиче 
изградње нових затвора у Ваљеву, Панчеву, Крагујевцу с обзиром да се финансирају од 
стране европске уније постоје имплементациони партнери које су они захтевали а могу 
да кажем да у изради документације учествује и 70 људи из Управе за извршење 
кривичних санкција који су разних профила стручности. 
Папић Добривој пита да ли је могуће ЗИКС-ом предвидети категоризацију установа и 
да се на основу тога одреде додатци на зараде за оне који раде у затвореним павиљонима 
или у установама затвореног типа јер није логично да запослени који раде у седмом 
павиљону у КПЗ Пожаревац и они који су у ватрогасној служби имају исту зараду. 
Некада је постојао додатак од 30% за рад у оваквим одељењима. 
Милан Стевовић одговара да се ЗИКС-ом не регулишу таква питања већ другим 
законима и уредбама а категоризација установа се само наводи. 
Новаковић Млађан наводи да у СЗБ Београд у оквиру здравствене службе постоје 
спремачице које немају бенефицију,административни радници као и намештеници који 
спроводе окупациону терапију са болесницима који су на лечењу и то углавном 
алкохоличарима и наркоманима као и психичким болесницима, а немају бенефицију и 
да се у изради правилника о бенефицијама треба држати Акта о процени ризика радних 
места који су радиле овлаштене институције и које су навеле да се ради о радним 
местима са повећаним ризиком за здравље. 
Седларевић Милун не види разлог за укидање бенефиција служби за обуку и 
упошљавање с обзиром да инструктори врше обуку осуђених и раде у непосредном 
контакту са осуђеним лицима сво радно време од 8 сати и то у погонима и са 70 и више 
осуђених лица. 
Чабрић Драган покреће питање репрезентативности синдиката који делују у оквиру 
управе и питање пријема код директора синдиката који делују само у оквиру једне 
установе. Постоје управници установа који имају своје личне синдикате у циљу своје 
личне заштите. Виђење запослених у управи смо ми који представљамо преко 3.000 
запослених у управи и теме су превише озбиљне да би о њима виђење имали и 
појединци. Примећује да конкурс за пријем командира није обухватио и ВПД Крушевац. 
Милан Стевовић напомиње да је што се тиче ВПД Крушевац тешко објашњиво да у тој 
установи има 202 штићеника а 251 запослени и да је то далеко или дупло више од 
европских и светских стандарда. Да је однос 1:1 још би и могао прогутати с обзиром да 
су деца у питању.Крушевачка линија је очигледно имала велики уплив у управи у 



предходном периоду кад је ово омогућено и сад имамо проблем са нечијом 
неодговорношћу. 
Божовић Милорад поставља питање запошљавања пензионера у управу и потреби за 
њиховим ангажовањем. 
Милан Стевовић одговара да постоји потреба за њиховим ангажовањем и да је 
мишљење да ако већ постоји потреба да то буду људи из војске јер је уврежено 
мишљење о војсци да није корумпирана. 
Куриџа Драгољуб сматра за потребно да упозори управу да је Европским затворским 
правилима и минималним правилима о поступању са осуђеним лицима које су 
прописане од стране Уједињених нација а које је и наша држава ратификовала изричито 
забрањено да се за старешински кадар у установама за извршење кривичних санкција 
примају и запошљавају лица која долазе из војске и полиције. 
 
 

 Након дискусије констатовани следећи закључци:  
 
 

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

2. Синдикати да доставе своје предлоге везане за измену ЗИКС-а у писменој 
форми 

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. Није постигнута сагласност између синдиката и управе око повећања зарада 
за све запослене у управи 

5. Управа ће на захтев синдиката преиспитати рад надзора и у наредном периоду 
кадровски ојачати надзор 

6. У наредних 15 дана биће испоручена униформа за све запослене у служби за 
обезбеђење 

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. Додатци за додатно оптерећење у раду треба да се исплаћују у складу са 
Законом о платама државних службеника и намештеника 

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

11. Синдикат да достави службену белешку са састанка у министарству правде са 
помоћницом за финансије и захтевом за рефундацију трошкова за радничке 
игре 

12. Синдикат да достави захтев за помоћ са лекарском документацијом за лечење 
детета запосленог коме је неопходна операција у Русији 
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