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 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. 
 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. 
 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. 
 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. 
 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. 
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