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1. Актуелна проблематика у Управи за извршење кривичних санкција 
 
 
 
Мехо Омеровић као председник Комисије за контролу извршења кривичних санкција 
отвара састанак и поздравља присутне представнике синдиката и Директора управе за 
извршење кривичних санкција.Наводи да је јуче одржана прва конститутивна седница 
Комисије за контролу извршења кривичних санкција и установљена методологија рада 
кроз посете установама за извршење кривичних санкција и семинаре у сарадњи са ОЕБС-
ом.Задатак Комисије за контролу извршења кривичних санкција је да прати стање у 
области извршења кривичних санкција као и да контролише стање у установама за 
извршење кривичних санкција.Као председник Комисије за контролу извршења 
кривичних санкција посебну пажњу у свом раду ће обратити положају запослених у 



затворском систему јер осуђена и притворена лица кад тад изађу из затвора а запослени су 
ти који у њему остају до краја свог радног века.Све европске институције као и разне 
невладине организације прате и брину о положају лица лишених слободе али нико не 
брине о положају и статусу запослених у затворском систему осим синдиката.Управо из 
тог разлога моја је жеља била да ову прву званичну седницу Комисије за контролу 
извршења кривичних санкција посветим представницима запослених и омогућим им да се 
њихов глас чује у овом скупштинском телу и да им дам прилику да изнесу своје виђење 
актуелних проблема у установама за извршење кривичних санкција.Социјално-економско 
стање у држави и положај становништва са 800.000 незапослених су врло тешки и то је 
детерминанта које морамо бити свесни и не можемо је игнорисати али истовремено 
сматра да се једном добром вољом део проблема сигурно може решити 
. 
Куриџа Драгољуб поздравља присутне чланове Комисије за контролу извршења 
кривичних санкција и захваљује на позиву на ову седницу и на прилици која је пружена 
представницима запослених да изнесу проблеме који тиште запослене у затворском 
систему.Обраћа се у складу са договором између синдиката у име Јединствене синдикалне 
организације запослених у установама за извршење кривичних санкција ( Ј.С.О.) и 
Гранског синдиката управе,правосуђа,одбране и полиције„Независност” с обзиром да је 
председник Гранског синдиката управе,правосуђа,одбране и полиције„Независност” 
спречен да присуствује данашњем састанку због ангажмана у синдикалним активностима 
које спроводе два репрезентативна синдиката везано за доношење новог Закона о 
раду.Проблеми запослених у затворском систему су бројни и велики али бих овде желео 
да изнесем оне системске око којих је направљен консензус између свих синдиката који 
делују у оквиру Управе за извршење кривичних санкција и саме Управе за извршење 
кривичних санкција.С обзиром да се у јавности мало зна о послу који обављају запослени 
у затворском систему један део излагања ћу посветити и положају и условима у којима 
раде запослени како би их што боље приближио члановима Комисије за контролу 
извршења кривичних санкција с обзиром да су чланови комисије уједно и посланици из 
различитих странака и добро би било да имају то у виду када доносе и изгласавају законе 
везане за затворски систем и систем извршења кривичних санкција у целини. У оквиру 
Министарства правде за затворски систем надлежна је Управа за извршење кривичних 
санкција.У делокруг рада ове управе спадају сви српски затвори као и Специјална 
затворска болница у Београду у којој се лече сва затворена и притворена лица из целе 
Србије.Од недавно доношењем сета нових законских решења у делокругу рада Управе за 
извршење кривичних санкција је и спровођење ванзаводских санкција.За Специјалну 
затворску болницу поред надлежности Управе за извршење кривичних санкција део 
надлежности има и Министарство здравља.Посебно сам издвојио ову установу с обзиром 
да су услови рада у њој једни од најтежих и апсолутно одударају од услова који постоје у 
цивилним болницама које су у оквиру надлежности Министарства здравља.Права 
запослених у овој установи далеко су испод права која имају запослени у сличним 
установама као што су психијатријске установе у оквиру Министарства здравља како у 
погледу радног времена тако и у погледу дужине годишњег одмора.Највећи део 
штићеника ове установе су осуђена лица којима су изречене мере обавезног 
психијатријског лечења и чувања у установи затвореног типа а које неретко трају и до 
краја њиховог живота.Положај здравствених радника је такав да имају статус државних 
службеника и звања у складу са Законом о државним службеницима и намештеницима а 



не у складу са звањима која имају запослени у здравственом систему па се доктори 
називају саветницима а медицински техничари референтима.Поред тога као државним 
службеницима им је забрањено да се баве допунским радом у приватној пракси као што је 
то дозвољено њиховим колегама у здравственом систему који поред плате коју остварују у 
државним болницама остварују и десетоструко већа примања ординирајући у приватним 
клиникама или допунским радом у државним болницама.Из тог разлога постоји огроман 
дефицит здравственог кадра у овој установи али и у свим осталим установама у систему и 
због тога и поред стално отворених конкурса нико не жели да заснује радни однос у 
затворима јер не жели да ради под овако понижавајућим условима.Искористио бих 
прилику с обзиром на намеру Комисије за контролу извршења кривичних санкција да 
врши обиласке установа у затворском систему да те обиласке управо и започне од ове 
установе и увери се у оно што смо изнели. Оно што карактерише рад Управе за извршење 
кривичних санкција у последњих 6-7 година је константан и повећан број лица на 
издржавању казне затвора и примени мере притвора који се креће у обиму од 10.000-
12.000 хиљада што представља огроман проблем у раду с обзиром на пројектоване 
капацитете затворског система и јавља се мањак смештајних капацитета за прихват 
осуђених и притворених лица што усложњава рад са њима и нарушава безбедан рад 
запослених а самим тим и безбедност установа у систему.У односу на Европска затворска 
правила смештајни капацитети наших затвора задовољавају услове за смештај до 4.500 
осуђених и притворених лица а у односу на ЗИКС који није усклађен са тим правилима и 
поред последњих измена наши затвори задовољавају услове за смештај до 6.500 осуђених 
и притворених лица. На овај проблем држава је реаговала увођењем алтернативних 
санкција али оне нису значајније смањиле прилив лица на издржавање казне тако да је 
њихов број и даље висок и оптерећујући за затворски систем. Вишедеценијска недовољна 
улагања у затворски систем доведе до тога да се у јавности често поставља питање да ли 
су права осуђених и притворених лица угрожена,као и да ли су у складу са прописаним 
стандардима. Осуђена и притворена лица након издржане казне излазе из затвора.Нико не 
поставља питање нити води рачуна о запосленима у затворима који иза решетака у 
неподношљивим условима за рад,остају до пензије која им је и поред бенефицираног 
радног стажа из године у годину све даља с обзиром на законе који се доносе и 
продужавају радни век и за ову категорију запослених.Због недостатка новчаних 
средстава животни услови запослених који раде један од најодговорнијих послова у 
држави су испод сваког стандарда.Организација рада и безбедност у заводима су отежани 
и због мањка радне снаге. Наиме,иако су усвојени правилници о систематизацији радних 
места,они нису попуњени и нису усклађени са Правилником о бенефицираном радном 
стажу и Актом о процени ризика радног места који је обавезан у складу са Законом о 
безбедности и здрављу на раду.Непопуњеност броја извршилаца у систематизацијама се 
креће у распону од 30-50% од установе до установе и углавном се односи на запослене у 
служби за обезбеђење што директно угрожава безбедност завода и запослених.Због 
недовољног броја извршилаца запослени који раде на нарочито тешким и по здравље 
опасним и ризичним пословима принуђени су да раде прековремено па се број 
прековремено остварених сати рада у појединим установама креће и преко 5.000 сати 
месечно.Прековремени рад особља на овако тешким пословима и у лошим условима рада 
и то у континуитету дужи низ година додатно исцрпљује особље завода и може довести до 



озбиљних безбедносних импликација на рад и функционисање завода. Дуговања других 
државних органа а посебно судова за спровођења лица лишених слободе додатно 
осиромашују и онако мали буџет Управе за извршење кривичних санкција и завода тако 
да се доводи у питање и само функционисање појединих завода којима судови по том 
основу дугују енормна средства, па је у том контексту за разматрање и неки други 
буџетски модел директног финансирања завода за трошкове спровођења лица на судове а 
не преко суда као посредника. Један од проблема је и статус запослених у затворском 
систему који раде на одређено време у континуитету од 10 па чак и 12 година и за чији рад 
постоји потреба и систематизована радна места али се због разних ограничења у 
запошљавању не примају у стални радни однос чиме се крше њихова законска права и 
стављају се у неповољнији положај иако раде на врло тешким и одговорним пословима за 
државу. Запослени који раде на одређено време нису ангажовани због повећаног обима 
посла већ због трајно увећаног и раде на радним местима која су систематизована и за 
којима у затворима постоји потреба.Држава за њихове зараде свакако издваја средства у 
буџету и стварно не разумемо шта је проблем да се изврши пријем истих у стални радни 
однос. Материјални положај запослених је неадекватан тежини посла,одговорности и 
условима рада.Мотивација запослених за рад је све мања а у склопу најављених законских 
решења о умањењу зарада запосленима у јавном сектору прети да већ нагомилано 
незадовољство запослених својим статусом ескалира у нежељеном правцу и озбиљно 
наруши безбедност у заводима.Запосленима се дугује на име путних 
трошкова,дневница,прековременог рада,неискоришћеног годишњег одмора и дневних 
пауза у току рада које због мањка извршилаца запослени не могу да користе.Дугови 
запосленима измирују се у складу са финансијским могућностима а не у складу са 
законом. Европска затворска правила налажу:„Особље ће бити пажљиво одабрано и 
обучено,како на почетку тако и током вршења службе,биће плаћено као и стручњаци и 
имаће друштвено признат статус.Стручно затворско особље се прима у стални радни 
однос и има статус јавних службеника са сталним запослењем које зависи искључиво од 
њиховог доброг понашања,ефикасности,доброг физичког и психичког здравља и 
одговарајуће стручне спреме,плате треба да буду такве да привуку и задрже одговарајуће 
особље.Бенефиције и услови рада одражавају захтевну природу посла који обављају као 
део органа за спровођење закона.С обзиром да Комисија за контролу извршења кривичних  
санкција има могућност да подноси извештаје Скупштини и Влади као и да иницира 
измене и допуне закона сматрамо да би било добро да покрене питање измена Закона о 
оружју и муницији у смислу да се запосленима у служби за обезбеђење дозволи ношење 
оружја као и измене Закона о здравственом осигурању којим би се омогућило да и 
запослени у затворима имају плаћено боловање 100% до месец дана као што је то случај и 
са полицијом јер аргументација која је то омогућила још више важи и за запослене у 
затворима јер раде тежи посао и у далеко лошијим условима од полиције.Из наведеног 
призлази и заједнички став синдиката да је у смислу стварања неопходних предпоставки 
за нормално функционисање затвора и очување високе безбедности у њима неопходно 
посебну пажњу посветити изнетим проблемима и њиховом хитном и ургентном 
решавању.Неопходна су додатна материјална средства у буџету за функционисање завода 
и поправљање услова живота и рада у њима,елиминисање свих дугова које имају други 
органи према установама као и дуговања запосленима,задржавање свих достигнутих 



бенефиција које запослени имају с обзиром на тежину посла и услове под којима се тај рад 
обавља а у смислу мотивације запослених и превенције могућих безбедносних ризика 
потребно је извршити попуну упражњених систематизација радних места посебно у 
служби за обезбеђење као и издвајање запослених у затворском систему од примене 
Закона о умањењу зарада у јавном сектору који је у најави. 

Олена Папуга члан Комисије за контролу извршења кривичних санкција испред одбора 
за људска и мањинска права износи да је затечена оним што је изнето и да се до сада није 
сретала са проблематиком затворског система али да је мислила да је то далеко уређенији 
систем и да му држава поклања далеко више пажње него што је то очигледно 
случај.Износи да је она посланица опозиције у Скупштини Србије и да ће оно што је чула 
пренети посланичком клубу странке којој припада те да ће се заложити да лобира код 
посланика да се иницирају измене Закона на које је указано с обзиром да је то у директној 
надлежности Скупштине. 

Мијатовић Предраг члан Комисије за контролу извршења кривичних санкција испред 
одбора за здравство сматра да је положај запослених у затворском систему једнако тежак 
као и у свим осталим системима у држави.Положај здравствених радника у здравственом 
систему се не разликује битније од положаја здравствених радника у затворском систему 
без обзира на звања која се разликују и сличан је по условима рада и примањима.Уважава 
све изнете специфичности и тежину посла који обављају запослени у затворском систему 
али сматра да нико не треба да буде изузет од Закона о умањењу зарада у јавном сектору и 
да сви треба да дају допринос стабилизацији државних финансија. 

Милан Стевовић жели да се захвали на пријему и честита на формирању Комисије за 
контролу  извршења кривичних санкција.Сматра да се у интеракцији свих овде присутних 
може доћи до одређених квалитетних решења.Сви овде присутни су пре свега часни и 
поштени људи.У Управи за извршење кривичних санкција је ауторитет доминантан и 
проблем је кад се он наруши.Ови захтеви који су изнети су заједнички став синдиката и 
Управе за извршење кривичних санкција и апеловао бих да се не иде са том мером 
умањења зарада за запослене у Управи за извршење кривичних санкција.Управа за 
извршење кривичних санкција остварује привредним активностима један значајан део 
средстава којима растерећује буџет и у ситуацији када би нам држава изашла у сусрет и 
дала земљу на обраду могли би да још више приходујемо и поправимо материјално стање 
те још више растеретимо буџет односно вратимо у буџет онај део који би био попуњен 
средствима од умањења зарада запослених.Ми у управи смо вољни да то реализујемо 
крајње одговорно и на најбољи могући начин. 

 

                                                                                                    

  Председник Ј.С.О. 
  Куриџа Драгољуб 
                                                                                                                         

 

 


