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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 штедње  
које је Влада морала донети у овом тренутку у циљу консолидације буџета и нормалног 
функционисања државног система и државног апарата а које ће се сигурно рефлектовати 
и на материјални положај запослених у наредној буџетској години.Осврнуо би се на 
неколико ствари које је Управа одрадила у текућој години а у складу је и са настојањима 
синдиката које је исти износио на заједничким састанцима.Због проблема са бројем 
извршилаца у појединим службама и омогућавања нормалног функционисања завода у 
текућој години је расписан конкурс за 140 извршилаца и то 70 у служби за обезбеђење и 
70 у медицинској служби и алтернативним санкцијама.Свесни смо да то није довољно 



али смо лимитирани финансијским средствима предвиђеним у буџету и то је био 
максимум који смо могли извући.У наредној години добили смо одобрење за пријем још 
250 запослених у служби за обезбеђење с обзиром да у тој служби постоји највећи 
дефицит у броју запослених у односу на број систематизованих радних места и 
једноставно и највећа потреба за растерећењем запослених.Поред наведеног у току су и 
јавни конкурси у установама за пријем 273 запослена са одређеног на неодређено радно 
време што је био и захтев синдиката.Поред тога у складу са захтевима синдиката и у 
складу са мишљењем министарства правде у току је и реализација премештаја 
запослених из других служби у службу за обезбеђење и обука истих у центру за обуку 
кадрова у Нишу.У односу на захтеве запослених медицинске струке у Специјалној 
затворској болници да се ослободе обавезе полагања државног стручног испита из 
разлога што су по њиховом мишљењу тај испит већ полагали у оквиру медицинског 
стручног испита који су били обавезни да полажу морам да наведем да смо се обратили 
за мишљење Управном инспекторату и да смо покушали да утичемо на њих али су они 
изнели мишљење да запослени имају обавезу да полажу државни стручни испит што је 
потврдила и Жалбена комисија владе.С обзиром да са аспекта закона у овом случају 
нема алтернативе сви запослени ће морати да полажу овај испит а то се односи и на 17-
18 лекара у Специјалној затворској болници.Из тог разлога је министар правде сматрао 
да је разговор са запосленима који смо планирали да организујемо контрапродуктиван и 
да и поред добре воље исти не може да помогне и да запосленима не би имао шта да 
каже осим да морају да положажу испит у складу са законом.Из тог разлога није ни 
дошло до реализације истог.Оно што Управа и Министарство правде могу да учине је да 
утичу на Управни инспекторат да се пролонгирају рокови за полагање и да амортизујемо 
колико можемо доношење решења о роковима за полагање за запослене којима је остало 
неколико година до пензије и да их на тај начин ослободимо обавезе полагања до 
пензионисања али сви остали ће морати да полажу. 
Куриџа Драгољуб износи да смо имали обећање Директора управе са састанка са 
запосленима у Специјалној затворској болници да ће организовати састанак 
представника запослених и синдиката са министром правде и да то није испуњено те да 
ће то бити тешко објаснити запосленима поготово што осим актуелног проблема око 
полагања државних стручних испита запослени су имали потребу да укажу и на низ 
других нерешених питања са аспекта законитог функционисања установе. 
Милан Танасковић се осврће на финансијске аспекте функционисања Управе и износи 
да је Предлог закона о буџету усвојен на Влади и да иде у Скупштинску процедуру.Нама 
је у наредној години одобрено увећање буџета за 200 милиона динара што је приближно 
2 милиона еура.Лимити су били велики од стране ММФ-а и захтевала се максимална 
транспарентност у изради истог.Одобрена су и увећана средства за изградњу нових и 
адаптацију постојећих завода. 
Милан Стевовић износи да је постављен темељ за формирање правосудне полиције и 
да смо у том погледу добили и потпору од стране Европске уније и ту можемо да 
рачунамо на њихову пуну подршку и помоћ у сфери упоредних правних система као и 
помоћ око дефинисања надлежности правосудне полиције да се све не би свело на добро 
функционисање службе за обезбеђење у затворима и лоше функционисање судске 
страже у судовима.То би значило и могућност ношења оружја за припаднике службе за 
обезбеђење.Током следеће недеље ће бити формирана радна група која ће почети са 
радом и реално је да се нацрт тог закона може очекивати до јуна месеца. 
Седларевић Милун у контексту изнетог од стране Директора управе сматра да би 
требало иницирати измене Закона о оружју и муницији и вратити запосленима у служби 
за обезбеђење права која су им тада одузета да не морају да полажу ловачки испит за 
руковање оружјем с обзиром да су у току свог радног века више пута полагали испите о 
руковању оружјем и свакодневно носе на пословима и задацима дуго наоружање па је 
илузорно да им се то нигде не призна. 
Милан Стевовић се слаже са изнетим и даје подршку у томе те сматра да би то требало 
да се измени. 



Чабрић Драган се слаже са тим да су неке ствари у раду Управе позитивне али и да су 
очекивања запослених далеко већа.Ова два синдиката су репрезентативна на нивоу 
државе али неке ствари које се дешавају у установама девастирају рад синдиката.Наводи 
проблем са добијањем службених возила за састанке синдиката од стране управника 
појединих завода као што је то случај са управницом Окружног затвора у Зрењанину 
која не дозвољава коришћење службеног возила за састанке правдајући то мерама 
штедње.Синдикат у складу са позитивним прописима има право на коришћење 
службених возила за одржавање састанака и то не може да буде посебан трошак с 
обзиром да синдикат има неколико таквих састанака годишње.Не знамо и нису нам 
јасни мотиви оваквог понашања управнице ове установе.Из тог разлога смо припремили 
документацију о контрадикторности под изговором мера штедње у тој установи коју ће 
мо проследити Управи за извршење кривичних санкција са захтевом ако се докаже да је 
то истина тражићемо смену управнице у Окружном затвору у Зрењанину.Наш главни 
повереник је те ноћи враћајући се са састанка због не добијања сл.возила пошао својим 
полу'исправним возилом и доживео такав квар на свом возилу да је могло да дође до 
катастрофалне ситуације по њега.Те ноћи му је пуко лагер на преднјем точку и малте не 
је завршио у некој њиви,захваљујући колегама из Панчева који су му те ноћи притекли у 
помоћ он је другог дана ујутру стигао кући.  Ако смо социјални партнери морамо имати 
разумевања за овакве ствари.У Закону и Посебном колективном уговору стоји да 
послодавац има ову обавезу.Имамо и проблем са коришћењем плаћеног одсуства за 
председнике синдикалних организацијама у складу са чланом 41.Посебног колективног 
уговора то јест за 40 плаћених часова месечно за обављање синдикалних 
активности.Поставља питање о могућностима одржавања Радничко-спортских игара на 
нивоу Управе с обзиром на велико интересовање запослених. 
Милан Стевовић износи да ће Управа организовати  Радничко-спортске игре за Управу 
за извршење кривичних санкција и да ће укључити и запослене у Управи из Републике 
Српске.Морамо да направимо финансијску конструкцију  да  буду под покровитељством 
Владе и да буду медијски пропраћене.Оне треба да се одржавају у Србији а не у 
иностранству како то раде сада поједини синдикати.У том случају Управа не би имала 
никакве финансијске обавезе према истима. 
Куриџа Драгољуб износи да нема ништа против да Управа организује своје игре за 
запослене али да то неће бити игре у организацији синдиката већ Управе и да ће 
постојати проблем око коришћења плаћеног одсуства јер у Посебном колективном 
уговору стоји да запослени имају право на коришћење плаћеног одсуства за учешће на 
Радничко-спортским играма у организацији синдиката а не Управе.Нејасно је каква ће 
бити финансијска конструкција и да ли ће синдикалне организације морати да 
финансирају део или комплетне игре као и колико ће да трају.У сваком случају ово 
питање ће мо изнети на састанку Скупштине као највишег органа синдиката и донети 
заједнички став о томе који ће бити презентован Управи а уједно бити обавезујући и за 
све синдикалне организације. 
Чабрић Драган износи да су велики проблем неисплаћене дневнице и путни трошкови 
за запослене.Поготово што запослени који су на службеном путу морају да једу и на тај 
начин се излажу финансијском трошку који морају сами да сносе. 
Милан Танасковић износи да се дневнице исплаћују од наплате од судова и трансфер 
иде од стране судова а да су дуговања по том основу заводима око 80 милиона динара 
али да то не можемо да наплатимо и поред свих покушаја и ургенција које смо имали. 
Милан Стевовић  додаје да поред запослених којима судови дугују за дневнице и 
Управа има проблем јер се из тих средстава плаћају и трошкови превоза то јест горива за 
спровођење осуђених лица на заказана рочишта на судове који се такође не могу 
наплатити па и Управа има дубиозу јер из текућих средстава то мора да плати у складу 
са Законом у року од 45 дана а судови не рефундирају и по годину дана.Покушали смо 
на разне начине да решимо овај проблем па смо чак покушали и да тужбом принудно 
наплатимо дуговања али смо наишли на став и мишљење државног правобранилаштва 
да Управа не може као државни орган да тужи други орган у оквиру истог министарства 



то јест да није могуће поднети тужбу против другог органа у саставу министарства 
правде. 
Милан Танасковић износи да имају великих проблема са Високим саветом судства у 
чијој надлежности су ове исплате и да они сада имају свој буџет али да немају посебну 
финансијску службу тако да ми морамо да им разврставамо колико који суд нама дугује 
и да им то шаљемо.Предлаже да синдикат упути званични захтев за састанак са 
представницима Високог савета судства у циљу решавања овог проблема који Управа и 
поред свих напора не може да реши. 
Чабрић Драган предлаже да се уподоби Правилник о униформи и да се именује 
представник синдиката у групу за израду новог Правилника о униформи. 
Седларевић Милун указује на проблеме запослених у служби за обезбеђење са 
деловима испоручене униформе и то ципелама које су неадекватних бројева,џемперима 
који се распадају и осипају,панталонама које губе боју приликом првог прања.Генерално 
је лош квалитет свих делова униформе и није у складу са нултим узорком који је 
приказан на тендеру за набавку униформе и за то би неко требало да одговара с обзиром 
да је набавка униформе коштала 95 милиона динара што су огромна средства.Запослени 
нису добили чарапе и каишеве а не постоји ни могућност замене неадекватних делова 
униформе с обзиром да су и бројеви нестандардни. 
Милан Стевовић сматра да је проблем у Закону о јавним набавкама који смо обавезни 
да спроведемо где је услов цена и да зато пролази слабији квалитет а проблем је што смо 
због тога изгубили и наше домаће фирме које су квалитетно радиле униформу. 
Чабрић Драган се распитује да ли је у најави курс за надзорнике са средњом стручном 
спремом.Похваљује то што су изашли конкурси за пријем запослених који су радили на 
одређено време јер има људи који су у том статусу радили и по 7 година и апелује да се 
изнађе модус за њихов пријем у стални радни однос. 
Божовић Миливоје сматра да све треба да буде под лупом и да постоји случај 
колегинице која је од 5 година рада на одређено време 2 године била на боловању.  
Куриџа Драгољуб наводи да је планирао да своје излагање започне темом везаном за 
материјални положај запослених али да ће се сада укључити у дискусију поводом 
отворене теме запослених на одређено време.Синдикат је више пута указивао на овај 
проблем који постоји у Управи за извршење кривичних санкција и на потребу његовог 
решавања.У том правцу више пута се обраћао и Заштитнику грађана и Међународној 
организацији рада.Сам заштитник грађана свестан тежине овог проблема је два пута 
интервенисао дописима министру правде са захтевом да се овај горући проблем хитно 
реши и у том контексту сигурно да је похвално што је овај напор синдиката напокон 
уродио плодом.Свесни смо тога да је неопходно да се распишу јавни конкурси за 
попуњавање ових радних места али свакако сматрамо и да би Управа требала да цени и 
допринос запослених који на тим радним местима раде дуги низ година и да их на неки 
начин привилегује приликом пријема у стални радни однос.Наравно у складу са 
критеријумима који су важећи за та радна места и у складу са исказаним резултатима у 
раду.Колега је у предходној дискусији изнео један негативан пример али ја бих овом 
приликом желео да истакнем и један позитиван пример.Ради се о запосленом Митић 
Владану из ВПД Крушевац који ради на радном месту професора ОТП дужи низ година 
и који својим радним и људским квалитетима сигурно заслужује да буде примљен у 
стални радни однос.Поред посла који ради исти је изабран и од стране запослених за 
председника синдиката што довољно говори о његовим способностима и популарности 
коју има у колективу у којем ради.Ове квалитете које смо изнели као и чињеницу да се 
ради о председнику једне синдикалне организације Управа приликом конкурса у сваком 
случају треба посебно и издвојено да цени.У даљем излагању бих се осврнуо на 
чињенице везане за материјални и социјални положај запослених у контексту Закона о 
буџету за наредну годину и инпликацијама на положај запослених у свим службама као 
и на још неколико тема које су битне за запослене а нису се до сада спомињале у 
дискусији.Оснпвица за исплату зарада коју је Влада донела за октобар износи 18.906,90 
динара и то је основица која ће бити важећа до априла 2014.године када је по фискалним 



правилима предвиђено повећање од 0.5%  и у октобру од 1%.То је оно што је буџетом 
предвиђено за следећу годину и у сваком случају није у складу са захтевима које смо 
имали у погледу повећања основице и усклађивања исте са основицом коју има војска и 
полиција.Морам да вас упознам и са захтевом Ј.С.О. са Скупштине која је одржана 
15.10.2013. а односи се на исплату награде у износу од 10.000 динара која се већ више 
година исплаћује војсци и полицији и која је и овог пута предвиђена у буџету на 
апропријацији социјална давања запосленима додуше само до јуна месеца када треба да 
се изврши усклађивање зарада запослених у јавном сектору али нам није познато на који 
начин Влада то планира да изврши.Као паралелу сматрам потребним да изнесем 
чињеницу да су за социјална давања запосленим у полицији предвиђена средства у 
буџету у износу од 7,5 милијарди динара,за министарство одбране 4,5 милијарди динара  
а за запослене у Управи за извршење кривичних санкција 3.262.000 динара што је 
срамота и што преведено на број извршилаца у овим ресорима значи да су социјална 
давања по запосленом у полицији и војсци 150.000 динара годишње односно 12.500 
динара месечно по запосленом а за запослене у Управи за извршење 720 динара 
годишње или 60 динара месечно.То нам говори колико држава цени овако напоран 
рад,односно да један полицајац вреди као 210 запослених у затворском систему.На овај 
начин се селективно штеди у буџету то јест неком се уводи солидарни порез а поједини 
органи се и даље награђују и поред прокламоване штедње.Управа и Министарство 
правде ништа нису учинили да се овакав дискриминаторски однос у буџету измени и да 
се поправи материјални положај и запослених у Управи за извршење а имали су 
простора и довољно аргумената за то али једноставно нису желели и настављају да нас 
држе у финансијски подређеном положају у односу на друге буџетске кориснике.Оно 
што је буџет предвидео и за наредну годину је исплата награда намештеницима и за то 
су обезбеђена средства,исплата јубиларних награда и средства предвиђена за 
напредовање запослених кроз платне разреде и то за 20% запослених са чим нисмо 
задовољни јер се и овај пут заобилази Закон о платама државних службеника и 
намештеника који је предвидео напредовање свих запослених у виши платни разред у 
складу са оцењивањем.Апелујемо на Управу да скрене пажњу управницима завода да 
спроведу овај члан и да донесу решења о напредовању запослених на време и да се не 
понови уобичајена пракса управника да стално напредују исти запослени у 
установама.Број запослених у Управи за извршење је око 3.700 а број лица лишених 
слободе у току 2013.године је у просеку 10.700 што далеко одудара од светских а 
нарочито европских стандарда где се однос креће у односу 1:1 од чега би требало да 
буде 80% запослених у служби за обезбеђење.Тај дефицит запослених је једино у 
служби за обезбеђење која носи највећи терет извршења кривичних санкција и то мора 
да се промени.Обећање министра правде о запошљавању 250 запослених у службу за 
обезбеђење у наредној години је неопходно за функционисање установа и растерећење 
запослених али је питање да ли је то могуће спровести с обзиром да је Влада најавила 
забрану запошљавања у јавном сектору у наредне две године.По Закону о максималном 
броју извршилаца Управа је изузета од тога и може да запошљава нове људе уз 
сагласност министарсва финансија али смо мало скептични с обзиром на податак да је у 
јавном сектору запослено преко 730.000 запослених што је за преко 300.000 више него 
што је Влада признавала да их има и сада сва та политичка запошљавања представљају 
омчу око врата која целу државу воде у тотални банкрот.Оволики број запослених 
вишка у јавном сектору а ми и даље имамо непопуњене систематизације је чињеница да 
смо сво време били у праву кад смо упозоравали на ову појаву и дискриминаторски 
однос државе према запосленим у затворима.Уколико се и деси пријем 250 запослених у 
службу за обезбеђење у току наредне године са 200 милиона динара увећаним буџетом 
за Управу који ће се углавном потрошити на позицији 472 за дуговања завода нам јасно 
говори да је наша тврдња да Управа прима средства за плате 4.460 запослених колико их 
има по систематизацији а не за 3.700 колико стварно има запослених и да неко сво време 
манипулише са тим средствима то јест са разликом тих средстава и да заправо Управа 
има интерес да не попуни систематизације и поред очигледне потребе за тим што смо 



одавно и тврдили.Јер како схватити чињеницу да је могуће повећати број извршилаца у 
Управи за 250 а да се не увећа буџет за плате.Оно што нас посебно интересује је и ЗИКС 
то јест у којој фази се налази и кад можемо да очекујемо његово доношење а посебно и 
Правилник о бенефицираним радним местима.У буџету за 2013.годину су била 
предвиђена средства за израду службених легитимација.С обзиром да је Управа 
одустала од израде истих у току ове године и да ће сачекати доношење Закона о 
правосудној полицији када ће бити израда нових службених за све у складу са новим 
називом службе то јест називом правосудна полиција то би значило да ће планирана 
средства остати неискоришћења.У складу са дефинисаним захтевима са састанка 
Скупштине Ј.С.О. морам да вам пренесем и захтев за рефундацију трошкова за учешће 
на радничким играма у току 2013.године.Договорени износ за рефундацију за ову 
годину износи 8.400 динара по учеснику и то је договорено са министарством правде као 
и да је Управа дужна да рефундира тај износ за учеснике игара из затвора,ВСС за судове 
а ВЈТ за тужилаштва.Спискови учесника по установама су достављени у Управу од 
стране синдиката.Овде морам да истакнем да су средства у складу са договором са 
министарсвом правде већ уплаћена судовима и тужилаштвима али да Управа то још није 
учинила.Оно што је посебно забрињавајуће је и да Управа за поједине установе није 
рефундирала средства ни за предходну годину и то за КПЗ Ниш,ОЗ Београд и пола 
средстава за КПЗ Пожаревац где управници одбијају да спроведу одлуку Директора 
управе и то чине без икакве санкције од стране Управе која толерише недисциплину 
управника тих завода.На крају желим да изнесем и проблеме у појединим установама а 
тичу се колективних права запослених на синдикално организовање и шиканирање 
представника синдиката.У КПЗ Пожаревац је покренут дисциплински поступак против 
представника синдиката који је дао интервју локалним новинама у којима је објављен 
чланак о учешћу синдикалне екипе тог завода на радничким играма и спортским 
резултатима које је екипа постигла на том такмичењу што апсолутно нема никакве везе 
са радом завода и није писано о питањима везаним за рад установе.Интервју је дат у 
просторијама синдиката завода.Дисциплински поступак је покренут из разлога што 
управник није обавештен о томе.Сматрамо да је управник прекорачио своја овлашћења и 
да се меша у аутономију рада синдиката.Као синдикат нисмо дужни да по мишљење 
идемо код управника завода и то никад нећемо чинити.Несхватљиво је да и данас 
постоје управници који на тај начин размишљају и понашају се сујетно и 
непрофесионално.Захтевамо да се овај поступак преиспита од стране управе и 
обустави.Други пример је још драстичнији и односи се на председника синдиката 
Ђорђевић Мирослава из КПЗ Ниш који је након покретања захтева за вансудско 
поравнање за неисплаћене дневнице и тужби за коришћење одмора у току радног дана 
од стране управника завода премештен на друго радно место са нижим звањем од радног 
места на коме је радио и то без решења о распоређивању.На радном месту караула на 
које је премештен је доживео повреду на раду јер је са исте пао а управа је одбила да му 
изда повредну листу.Исти се налази на боловању већ дуже време а управа завода и даље 
одбија да му изда повредну листу и поред законске обавезе да је дужна да то учини.О 
овом случају је обавештена инспекција рада и покренута тужба за шиканирање на 
радном месту.Поред наведеног на председника синдиката се врши и притисак да се 
исели из стана од 36 квадрата у којем живи са петочланом породицом а које је 
власништво КПЗ Ниш.КПЗ Ниш има десетину таквих станова у којима без решења живе 
станари који немају везу са КПЗ Ниш и никад нису радили у тој установи а против њих 
се ништа не предузима већ само против председника синдиката у тој установи и то 
искључиво због његовог синдикалног деловања у одбрани интереса запослених у тој 
установи што се управи тог завода очигледно не свиђа.Жалосна је чињеница да у 
становима који су власништво КПЗ Ниш живе станари који не раде у тој установи док 
велики број запослених нема решено стамбено питање и живе као подстанари.Запослени 
у тој установи имају и проблем са начелником службе за обезбеђење против кога се воде 
два кривична поступка од којих један за отмицу а управа ништа не предузима да се такав 
руководилац санкционише док се против запослених воде на десетине дисциплинских 



поступака за ситнице од којих највише у служби за онуку и упошљавање где се 
начелница те службе која је добила статус узбуњивача од стране Агенције за борбу 
против корупције која је и приморала управу да је врати на то радно место и пружа јој 
заштиту а иста се сада свети запосленим кроз дисциплинске поступке.Против исте је 
поднето више тужби за мобинг.Неодговорност и неспособност поменуте начелнице се 
види и из вести која је објављена у средствима информисања а односи се на штету 
насталу држави преоравањем историјског комплекса Медијана као и приватне њиве са 
засадима ораха и воћа поред зграде завода која је преорана и сада власник њиве тужи 
завод и тражи надокнаду штете. 
Папић Добривој се слаже са изнетим чињеницама везаним за случај представника 
синдиката из КПЗ Пожаревац и износи да није постојала никаква намера да се нешто 
муља или износи било шта већ се само афирмативно писало о активностима синдиката 
што се види и из приложеног чланка који је изишао у штампи и који је доставље 
Директору управе од стране председника Ј.С.О. 
Милан Стевовић предлаже да синдикат иницира у министарству правде измену Закона 
о таксама којим би и запослени у затворима аплицирали у подели судских такси и то 
оних такси које су наплаћене у кривичној материји укључујући и покретање 
истраге.Што се тиче притужби на шиканирање представника синдиката које су изнете 
сматра да их треба проверити и да синдикат треба да поднесе захтев Агенцији за борбу 
против корупције да начелници службе за обуку и упошљавање у КПЗ Ниш одузме 
статус узбуњивача.У погледу шиканирања председника синдиката у КПЗ Ниш да се 
Управи достави  писмена документација о том случају. 
Седларевић Милун износи захтев у погледу боловања које је запосленим у полицији 
плаћено 100% у складу са Законом о полицији а од пре неколико месеци и запосленим у 
војсци које је за њих регулисано Уредбом.То исто може да се учини и за нас. 
Дакић Драган износи чињеницу да постоји разлика између бројева у службеној 
легитимацији и бројева на службеним значкама и да би то требало ускладити.Износи да 
униформу треба мењати и да има доста фирми које израђују униформу квалитетно и да 
је то у старту скупље али да је то дугорочно исплативије.Поставља питање да ли ће бити 
набавке службених возила у току 2014.године и да би требало да се води рачуна да се 
снабдеју веће установе довољним бројем службених возила.Предлаже да се изврши 
категоризација установа за извршење и да се предвиди увећање зарада за запослене који 
раде у установама затвореног типа.Не слаже се са наредбом директора управе да се 
запослени могу упутити на рад у одељење са максималним обезбеђењем у КПЗ 
Пожаревац максимално 2 пута.Прилаже статистику оних који су конкурисали и били на 
раду у том заводу.У складу са новим конкурсом који је изишао за попуњавање 
извршилачких радних места  за тај завод поставља питање на који ће се начин вршити 
провера психофизичких способности за запослене са навршених 45 година с обзиром да 
они не подлежу провери.Захтева да се повуче наредба бившег директора управе да се 
запослени обавезно суспендују при свакој повреди радне дисциплине и да се за ситније 
дисциплинске преступе само воде дисциплински поступци а не и да се запослени 
удаљавају са рада. 
Божовић Миливоје износи проблем са радом рибњака у КПЗ Падинска Скела и питање 
оброка запослених у Новој скели у току рада.Посебан проблем  који се појавио у КПЗ 
Падинска Скела је и питање сумњивих диплома које имају поједини запослени у тој 
установи.Управни инспектор је то видео али није предузето ништа.Запосленима из 
службе за обуку и упошљавање који иду да интервенишу у нови затвор и даље се не 
плаћа додатак на рад за обављање послова другог радног места у складу са Законом о 
платама државних службеника и намештеника. 
Велимир Видић износи да је то решење којим је премошћен проблем с обзиром да у 
систематизацији за нову скелу није предвиђена служба за обуку и упошљавање и да је 
запосленим плаћан додатак колико он зна.Рибњак неће бити у функцији с обзиром на 
локацију јер није дозвољен приступ заводу са максималним обезбеђењем. 



Милан Стевовић каже да оно што наложи управни инспектор то ће и да се реши.У 
погледу проблема са исхраном запослених у КПЗ Београд износи да је у складу са 
захтевом запослених наложио да се узму фрижидери и то из буџетских средстава иако су 
запослени тражили да они сами финансирају набавку тих фрижидера. 
 
 
 

 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. Састанак представника синдиката и запослених из СЗБ Београд са министром 
правде који је директор управе обећао се неће одржати јер министар сматра да 
би он био контрапродуктиван 

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

4. Усвајање измена ЗИКС-а ће ићи у скупштинску процедуру чим министарство 
финансија и законодавни одбор дају своја мишљења и Влада да сагласност 

5. Правилник о бенефицираним радним местима ће бити израђен у складу са 
роковима које предвиђа ЗИКС након усвајања истог 

6. Поклон ваучери за пакетиће за децу до 10 године ће бити исплаћени у износу 
од 5.000 динара по детету 

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

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

9. У току следеће године биће расписан конкурс за пријем 250 запослених у 
службу за обезбеђење 

10. У току следеће године биће расписан тендер за набавку службених и 
санитетских возила 

11. Биће формирана радна група која ће припремити нацрт Закона о правосудној 
полицији 

12. Директор управе је предложо да Управа организује радничко-спортске 
сусрете запослених и извршењу 

13. Директор управе је предложио да синдикат код министарства правде иницира 
измене Закона о судским таксама 

14. Управа ће проверити притужбе синдиката на изнете проблеме у КПЗ Ниш 
након што синдикат те установе достави писмене наводе о изнетом 

15. Буџетом за следећу годину предвиђена је исплата награда 
намештеницима,исплата јубиларних награда и средства за напредовање 20% 
запослених у виши платни разред 

 
   

 
Записник објавио                                                                        Председник 

       Секретар ЈСО Брауновић Момо.      Ј.С.О. 
          Куриџа Драгољуб 


