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МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ  
За Министра правде  

 
Господина Николу Селаковића, 

 
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 

За Директора управе 
 

Господина Милана Стевовића, 
 
 
 
Поштовани, 
 
 
 
 Обраћам Вам се у складу са разговорима који су вођени на састанку 
делегације Јединствене синдикалне организације запослених у установама за 
извршење кривичних санкција и Гранског синдиката управе,правосуђа,одбране и 
полиције „Независност” са Директором управе од 09.07.2014.године и 
представницима Управе за извршење кривичних санкција Милошем Ракићем и 
Надеждом Шавијом од 15.07.2014.године на којима смо информисани да Управа за 
извршење кривичних санкција припрема нове правилнике који треба да се донесу у 
складу са изменама Закона о извршењу кривичних санкција и да су за ту сврху већ 
формиране радне групе које треба да припреме предлоге тих правилника са роком 
за реализацију до 01.09.2014.године. 
 С обзиром да су на тим састанцима одбијени захтеви синдиката да њихови 
представници буду укључени у радне групе за израду нових правилника са 
образложењем да су те радне групе већ формиране,и да су рокови за доношење 
правилника кратки,овим путем Вам се обраћам са: 

   
 
 

ЗАХТЕВОМ 
 

 
да нам доставите предлоге правилника за које су запослени показали посебан 

интерес како би могли да доставимо своје примедбе и сугестије 
 
 
 У складу са законом репрезентативни синдикати код послодавца имају 
право да буду упознати са плановима и актима послодавца којима се утиче на 
радно-правни,социјални и материјални положај запослених.С обзиром да 



најављено доношење једног броја нових правилника умногоме утиче на будући 
положај запослених молимо Вас да нам доставите у складу са захтевом следеће 
предлоге правилника: 
 
 
 

1. Правилник о систематизацијама радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција 

2. Правилник о радним местима у Управи за извршење кривичних санкција на 
којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем 

3. Уредбу о коефицијентима за обрачун и исплату плата у Управи за извршење 
кривичних санкција 

4. Правилник о начину обављања послова у служби за обезбеђење 
5. Правилник о службеној легитимацији 
6. Правилник о униформи,ознакама,свечаном оделу,наоружању,специјалним 

возилима и другој опреми у служби за обезбеђење 
7. Правилник о стручном усавршавању,обуци и испитима у Управи,програму и 

начину полагања стручног испита и стручног усавршавања,садржај и вођење 
евиденција о стручним испитима и стручном усавршавању,положеним 
стручним испитима и обављеном стручном усавршавању и издатим 
уверењима о положеним стручним испитима 

 
 
 
 

Молимо Вас да нам тражено доставите у разумном року путем електронске 
поште на мејл адресу: dragoljubkuridza@gmail.com  или sokpz@uiks.gov.rs са 
назнаком за Председника Ј.С.О. 

 
 
 
 

С поштовањем, 
 
 
 
 
  Председник 
       Ј.С.О. 
                                                                                                               Куриџа Драгољуб 
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