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Поштовани, 
 

По сазнањима до којих смо дошли посредним путем с обзиром да смо као 
репрезентативни синдикат и социјални партнер владе искључени и заобиђени у 
социјалном дијалогу са послодавцем, у току је активност на изради новог Правилника о 
утврђивању радних места,односно послова у управи за извршење кривичних санкција на 
којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем. 

С обзиром да се ради о најзначајнијем акту из области рада у оквиру Управе за 
извршење кривичних санкција и огромном утицају на материјални,социјални и радно-
правни статус запослених на које се овај акт односи, сматрамо неопходним да на овај 
начин изразимо незадовољство начином доношења овако важног акта и изразимо 
противљење било каквом покушају ревизије и редукције постојећих бенефицираних 
радних места,за било које радно место без обзира на службу којој организацијски 
припада,јер за такво нешто не постоји апсолутно никакво оправдање. 

Запослени за које по нашем сазнању планирате ревизију и редукцију чине мање од 
0,01% од укупног броја запослених са бенефицираним стажом у држави тако да не 
постоји никакво финансијско оправдање у буџетској уштеди а поготово не са аспекта 
Закона о ПИО јер сте нам последњим изменама поменутог закона већ подигли старосну 
границу за одлазак у пензију,а тиме и преполовили постојеће бенефиције. 

Став Јединствене синдикалне организације запослених у установама за извршење 
кривичних санкција је такав да неће прихватити било какву редукцију постојећих 
бенефицираних радних места као и редукцију степена увећања радног стажа на појединим 
радним местима.Из тог разлога сматрамо да треба искључити сваки паушални приступ 
приликом израде новог Правилника о утврђивању  радних места, односно послова у 
Управи за извршење кривичних санкција на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним 
трајањем и да је неопходно применити стручне процене за свако радно место приликом 
класификације радних места са увећаним трајањем у складу са Актом о процени ризика за 
сва радна места који су у односу на Закон о безбедности и здрављу на раду биле у обавези 
да донесу све установе у систему.Посебно напомињемо да је рад у ресору за извршење 



кривичних санкција у последњих 10 година све тежи и да се обавља у све лошијим 
условима рада  због недовољног улагања државе у овај систем,да је погоршана безбедност 
и здравље запослених због сталног и значајног повећања броја лица лишених слободе у 
заводима,да се све више удаљавамо од светских и европских стандарда у овој области 
уместо да им се приближавамо за чега су неопходна далеко већа буџетска издвајања за 
овај ресор те да је овде реч  о запосленима који раде на нарочито тешким и по здравње 
опасним пословима где са навршењем одређених година живота физиолошке функције до 
те мере опадају да је онемогућено нормално обављање професионалне делатности а да 
такви запослени имају проблем са распоређивањем на друга радна места имајући у виду 
ограничења према акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места а 
подизањем старосне границе за пензионисање онемогућили сте им одлазак у пензију и 
поред тога што исти нису способни да обављају послове на свом радном месту при чему 
углавном не остварују ни право на инвалидску пензију. 

 
 

У односу на изнето захтевамо и предлажемо: 
 
 

1. Да се у рад комисије за израду Правилника о бенефицираним радним местима и 
пословима у управи за извршење кривичних санкција на којима се стаж осигурања 
рачуна са увећаним трајањем укључе и представници репрезентативног синдиката 

2. Да се у изради Правилника о бенефицираним радним местима и пословима у 
управи за извршење кривичних санкција на којима се стаж осигурања рачуна са 
увећаним трајањем крене од постојећих радних места која су бенефицирана у које 
се не би дирало већ би се извршила корекција само у односу на број извршилаца у 
складу са новим Правилником о систематизацији радних места у управи за 
извршење кривичних санкција 

3. Да се за новоформирана радна места предвиђена новим Правилником о 
систематизацији радних места у управи за извршење кривичних санкција одреди 
адекватна бенефиција у складу са начином и методологијом за израду стручне 
документације за утврђивање радних места на којима се стаж осигурања рачуна са 
увећаним трајањем у складу са Општим правилником о радним местима,односно  
пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем(,,Сл.гласник 
РС”,бр.105/2003,126/2004 и 93/2005) 
 

Очекујемо да оправдане захтеве и предлоге које смо Вам изнели размотрите и уважите 
те да у социјалном дијалогу са синдикатом дођемо до најповољнијих решења за 
запослене. 

Уколико до тога не дође легитимни органи синдиката ће бити принуђени да донесу 
Одлуке о даљим синдикалним акцијама на заштити интереса запослених,о чему ће Вас 
као и јавност,благовремено обавестити.Одговорност за евентуално нарушавање 
безбедности у заводима биће у том случају искључиво на Вама. 

 
 

С поштовањем,  
  

 
    Председник 
    Ј.С.О. 
  Куриџа Драгољуб 
 


