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МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
Управа за извршење кривичних санкција 

Директору др Милану Стевовићу 
 
Поштовани, 
 
Обавештавам Вас да су запослени у КПЗ Београд, због неисплаћених путних трошкова, 
дневница, прековременог рада и неискоришћеног годишњег одмора поднели тужбе преко 
овлашћеног правног заступника надлежном суду. 
 
На овај корак су се одлучили зато што код руководства у Управи и Заводу нису наишли 
на разумевање за њихово тешко материјално стање, због чега нису у могућности да из 
сопствених извора финансирају Управу. 
 
И даље су на снази двоструки критеријуми за остваривања права  на надокнаду трошкова 
превоза, дневница, на реализацији прековременог рада, где појединци наплаћују сваки 
месец и по 70-80 сати, дневнице им се редовно исплаћују, а осталима се то исто право 
ускраћује, под паролом уштеда. Навешћу пример где се запосленим у Посебном одељењу 
у КПЗ Забела, који имају дуплу плату, исплаћује и приправност и сваки сат 
прековременог, док се запосленима у КПЗ Београд уводи пасивна приправност без 
решења, чиме се директно нарушава њихова слобода кретања и приватан живот. 
 
Због таквог чињења под плаштом уштеда, напомињем да то важи само за КПЗ Београд 
јер за друге  установе у Управи важе други аршини, настаће далеко већи трошкови од 
оних којим би се редовно исплаћивала потраживања и то на терет пореских обвезника. 
 
Такође бих Вас замолио да нам доставите мишљење и закључке комисије која је 
боравила у Заводу и обављала информативне разговоре са запосленима. 
 
Запослени у КПЗ Београд, који је једини Завод оваквог типа у Републици и где казну 
издржавају осуђеници са најдужим казнама и лица осуђена пред Посебним одељењем 
Вишег суда, доказали су и стално доказују да професионално и одговорно обављају своје 
задатке,а то се видело и на здруженој вежби.  
 



Због свега горе наведеног,питам се да ли  смо  ми запослени у овом Заводу кажњени, а 
ако јесмо, волео бих да знам разлоге и дужину казне, као и пресуду по којој смо осуђени.  
 
С поштовањем, 
 
 
   Београд                                                                              Синдикат КПЗ Београд 
14.01.2014.год.                                                                             Председник 
                                                                  М.П.                       Звонко Томашевић 
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