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ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
-комисији за бенефицирани стаж- 

-ради упознавања свим затворима и њиховим синдикатима у Републици Србији- 
 

Предмет: Упозорење пред доношење једностране одлуке 
 
 Према незваничном сазнању Комисије за бенефицирани стаж коју је Влада 
Републике Србије, припремила је измене Закона о бенефицираном стажу, којим изменама 
је предвидела у Управи за извршење кривичних санкција укидање бенефицираног радног 
стажа свим службама, осим служби озбезбеђења. 
 До сада су бенефицираним стажом у установи Казненог поправног завода за 
малолетнике Ваљево имала запослена лица у следећим  службама и то: 

- служби обезбеђења – у целини 
- служби за третман – у целини 
- здравственој служби – у целини 
- служби за обуку и упошљавање – ¾ запослених 
- док у служби за опште послове само су имала служба за одржававање, а остала 

службена лица за рачуноводство, финансије и правна питања и слично нису имали 
бенефицирани радни стаж. 
 
У КПЗ-у Ваљево одржана је састанак по службама и све су јединствене у мишљењу 
да је срамно и једнострано укидање бенефицираног радног стажа, без кога би 
мерама Комисије остало најмање 50 радника , а што чини скоро 1/3 запослених у 
КПЗ-у у Ваљеву. Твдримо да све службе које су и до сада имале бенефоицирани 
стаж, морају тај стаж да задрже из разлога јер би укидањем њихових бенефиција 
урушили цео систем рада сваке установе у управи за извршење кривичних 
санквија. Када то говорим као председник Основне синдикалне организације КПЗ-а 
Ваљево, као члан Председништва јединствене синдикалне организације у управи за 
извршење кривичних санкција, имам јак разлог и велику одговорност, јер: 
 
1. Ми нисмо класична администација у затворима, нити то можемо бити. 
2. Комисија које је формирана при Влади Републике Србије,  урадила је  процену 

ризика у свим установама за извршење кривичних санкција и донела је акт, где 
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је наш посао по службама, као државних службеника високо ризичан, а што је 
један од основа за бенефицирани радни стаж. 

3. Рад са осуђеним лицима као основ за бенефицирани радни стаж је по службама 
веома велики и службе су зависне једна од друге у сваком контексту. 

4. Услови које Ви планирате да усвојите су у овом тренутуку немогући, јер наше 
установе у поређењу  са установама у Европској Унији неисупањавају ни 40% 
услова, почев од безбедности службених лица, прерасподеле радних места, рад 
са осуђеним лицима и једноћелијски систем лица лишених слободе и томе 
слично. 

Када би донели једнострану и тако срамну одлуку, да ли размишљате да ће у 
Управи за извршење кривчних санкција у Републици Србији остати преко 1000 
запослених без бенифицираног радног стажа, да ли размишљате о њиховом радном 
статусу и то: о њиховим платама којима је мерама Валаде узето проесечно више од 15% и 
тиме су већ на рубу егзистенције, да ли размишљате о радницима који за 1-3 године стичу 
право на пензију, а мерама које планирате да уведете би продужили радни век тих 
радника, да ли сте размишљали о њиховом радном веку и поредили њихов радни век са 
радним веком радника у Европској Унији, који се завршава са 25-30 година активног рада 
у затворима, а да не причамо о посебним условима и бенефицијама које имају радници 
затворских установа у Европској Унији. 

Господо, Ви сте администртивни радници и ако то учиние урушићете цео 
затворски систем, јер ће се сав терет установе пренети на службу обезбеђења, где по 
престанку бенефицираног радног стажа, престаће одговорност службених лица у раду, 
дисциплини, ангажовању на раду и многим другим одговорностима, које иначе имају лица 
са бенефицираним радним стажом, где ће доћи до великог хаоса и нереда у затворима. Све 
службе у установи су јединствене да у случају усвајања таквог акта, на такав начин, без 
пристанка члана комисије из управе, као и саме Управе за извршење кривичних санкција, 
синдикат у КПЗ-у Ваљево је донео одлуку да ће у случају доношења таквог акта одмах 
ступити у једночасовни штрајк упозорења, а касније ако треба и у штрајк са минималним 
процесом рада, чиме је упознат управник КПЗ-а, као и директор Управе, као и министар 
правде, као и председник Владе Републике Србије и сви затвори и њихови синдикати у 
Републици Србији. 

 
      Председник Основне синдикалне  

                                                                                       организације КПЗ-а Ваљево 
        Милун Седларевић 
 
 
 
 


