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Милан Стевовић је отворио састанак и поздравио присутне чланове синдиката.У уводној 
речи наводи да се састанак одржава у складу са договором са предходних састанака на 
којима смо се договорили да ће мо се састајати квартално.Овај састанак су иницирали 
представници синдиката и он такође сматра да је до њега требало доћи с обзиром на 
актуелни тренутак у ком се сви ми налазимо.Имао је разговоре и са другим синдикатима 
који делују у оквиру Управе за извршење кривичних санкција.Извињава се што је до 
састанка дошло са малим закашњењем али сматра да ће запослени то разумети с обзиром 
на ангажман који су сви у Влади и министарствима имали око актуелне ситуације са 
поплавама и обавеза које је имао у Бриселу.Жели да се овим путем захвали запосленима 
који су се ангажовали у борби која се водила са поплавама као и у исказаној солидарности 
коју су показали са грађанима који су претрпели штету у елементарним непогодама 
одричући се дела зарада да би помогли угроженима.Радује га да су у Скупштини усвојена 
два закона везана за наш рад.У Скупштини је на ова два закона дато укупно 14 амандмана 
од чега само 7 суштинских што говори о томе да су предложена решења била добро 
припремљена и да посланици на њих нису имали већи број примедби.Закони су донети у 
склопу отварања поглавља 23. и 24. у преговорима о приступању Европској унији и 
усклађени су са законском регулативом Европске уније.Оно што нас у наредном периоду 



чека је доношење и 28 подзаконских аката предвиђених ЗИКС-ом и то до 
01.09.2014.године.Радне групе у Управи за извршење кривичних санкција су формиране и 
већ су почеле рад на изради подзаконских аката с обзиром да су рокови кратки а министар 
правде је инсистирао да сви буду донети у предвиђеном року и без одлагања као што је то 
био случај у предходном периоду када се мењао ЗИКС.Након доношења и ступања на 
снагу новог ЗИКС-а Влада ће донети и нову Уредбу о оснивању завода и за сада је једина 
дилема на који начин ће бити регулисано 6 затвора са Косова и Метохије с обзиром на 
потписани Бриселски споразум.Социјални положај запослених из тих установа ће у 
сваком случају бити решен без обзира на начин на који ће Уредба да реши овај проблем.У 
току ове године и поред буџетских ограничења успели смо да ангажујемо део средстава 
која ће бити искоришћена за доградњу и реконструкцију Специјалне затворске 
болнице,"Ц"павиљона и економије у КПЗ Ниш и реновирање КПЗ Ваљево.Следеће године 
почињу радови на изградњи нових затвора у Панчеву и Крагујевцу.Из Европе нас нико не 
пита за запослене већ само за положај и права осуђених лица.Циљ Управе за извршење 
кривичних санкција је и да по питању положаја запослених неке ствари померимо са 
места.Новим ЗИКС-ом служба за обезбеђење је добила статус овлашћених службених 
лица.Сада је на реду правосудна полиција и очекујемо да би у току следеће године требао 
бити готов предлог Закона о правосудној полицији како би испоштовали рокове за 
формирање правосудне полиције који су дати у Стратегији за реформу правосудног 
система и Акционом плану за реформу затворског система.Предлаже да се уговори 
састанак у Скупштини Србије са Комисијом за контролу извршења кривичних санкција и 
да се отвори дискусија о положају запослених и личним примањима.Председник Комисије 
за контролу извршења кривичних санкција је Мехо Омеровић и требало би га обавестити 
и договорити термин састанка уколико се присутни сложе око тога.Контроле Европских 
комисија за извршење кривичних санкција ће бити све чешће и морамо да задовољимо 
стандарде који се пред нас постављају.Поправљање материјалног положаја запослених је 
императив Управе за извршење кривичних санкција и настојаћемо да га остваримо и пред 
Владом с обзиром да имамо најбоље резултате рада у предходним годинама. 
Брауновић Момо наводи да су синдикати сви исти али нису људи који их воде и у томе је 
разлика.Ова два синдиката су се нашла и заједнички делују јер управо на тај начин 
размишљају. 
Чабрић Драган наводи да ми сви радимо у Управи за извршење кривичних санкција и 
немамо други посао.Ова два синдиката представљају близу 3.000 запослених у Управи за 
извршење кривичних санкција и по томе се разликујемо од других синдиката који се 
формирају да би заступали и промовисали личне интересе појединаца.Одлична идеја је да 
посетимо Скупштину и одржимо састанак са Комисијом за контролу извршења кривичних 
санкција и пренесемо своје ставове и тражимо да се изузмемо од Закона о умањењу зарада 
од 10% с обзиром да су исти захтев упутиле и друге безбедносне структуре као што су 
војска и полиција.Ми синдикалци смо између послодавца и запослених као између чекића 
и наковња.Актуелна ситуација у области законодавних активности нарочито из области 
радних односа и најава измена сета системских закона који се тичу државних службеника 
и најављене мере штедње заокупљају пажњу запослених.Постојеће стање у Управи за 
извршење кривичних санкција је веома тешко а посебно са аспекта материјалног положаја 
запослених а ништа боља ситуација није ни по основу услова рада.Одредбе новог Закона о 
раду делом ће се одразити и на умањење зарада запослених што би уз најављене мере 
штедње и умањења зарада за 10% довело до снижавања достигнутог материјалног статуса 
запослених а кад се томе дода и недовољан број запослених и несразмеран број 
притворених и осуђених лица таквом броју запослених засигурно ће доћи и до слабљења 
нивоа безбедности у установама.Прековремени рад који се данас не исплаћује свуда 
редовно као и веома ретки систематски прегледи запослених додатно отежавају рад у 
затворима.Уз све ово ваља подсетити да затвори још увек имају право располагања са 
сопственим приходима али шта ће бити када то право буде укинуто почетком 
2015.године.Посебан аспект нашег интересовања представља и позиција Управе за 



извршење кривичних санкција у оквиру Стратегије реформе затворског система са 
посебним нагласком на европским стандардима у затворском систему.Чини нам се да се 
мало пажње поклања стручном оспособљавању запослених,осавремењавању и 
ефикасности самих установа а са друге стране се инсистира на људским правима 
притворених и осуђених лица. 
Милан Стевовић износи да је Закон о раду битан и зна да је тешко написати закон а да 
сви буду задовољни. 
Куриџа Драгољуб износи да је на досадашњим састанцима са Директором управе 
износио проблеме везане за материјално-социјални и радно-правни статус запослених и да 
се они углавном понављају.Свестан је ситуације у држави и буџетских ограничења али то 
не сматра великим оправдањем за неадекватан положај запослених који раде најтежи 
посао у држави, а како Директор управе каже, и најквалитетније у држави с обзиром да 
имамо најбоље резултате рада у предходним годинама.Тешко је у овом тренутку говорити 
о поправљању материјалног положаја кроз повећање зарада али би било врло мотивишуће 
за запослене када би се Управа за извршење кривичних санкција заједно са синдикатом 
озбиљно заузела код Владе да запослени у затворском систему буду изузети од примене 
Закона о умањењу зарада од 10% који је у најави за примену од септембра или октобра 
месеца.Посебан проблем за функционисање завода представљају и непопуњене 
систематизације и недовољан број извршилаца посебно у служби за обезбеђење која 
највише трпи у целом систему.Најављени пријеми у овој години су под знаком питања с 
обзиром на донети Закон о забрани запошљавања у јавном сектору а и јавни конкурси који 
су расписани крајем прошле године и даље нису завршени с обзиром да се примењује 
посебна процедура за пријем и да то одобрава комисија која је формирана од стране Владе 
а која се састаје једном месечно и на кашичицу одобрава пријеме.С обзиром да је и 
министар правде члан те комисије сматрам да би исти могао да се заузме да се расписани 
конкурси за попуну запослених у затворском систему што пре обаве.Проблем запослених 
који раде на одређено време се на овај начин и са овако конципираним пријемима додатно 
комплицира.Запослени у затворском систему којих има недовољно су таоци прегломазног 
државног апарата и вишка запослених у јавном сектору иако их има мало и иако су важеће 
систематизације попуњене са свега 65% а у служби за обезбеђење са нешто више од 50% 
што озбиљно нарушава безбедност запослених а и саму безбедност завода.Везано за нови 
ЗИКС бих поставио питање измене члана који је регулисао да сви запослени у Управи за 
извршење кривичних санкција треба да имају увећање зараде за 30% што није усвојено 
иако је било у предлогу ЗИКС-а већ је усвојен члан у истом облику како је стајао и у 
старој верзији ЗИКС-а.Оно што посебно интересује запослене је Правилник о 
бенефицираним радним местима и најављене редукције бенефиција на појединим радним 
местима што ће значајно утицати на погоршавање радног положаја 
запослених.Рестриктивна законска регулатива која се доноси односи се и на измене и 
допуне Закона о ПИО где се повећава брзина подизања старосне границе запослених за 
одлазак у пензију од 2015.године са 2 на 4 месеца што ће погодити део запослених и 
пролонгирати им одлазак у пензију за још неки месец.Такође истим изменама закона 
уводи се и нови члан који каже да запослени на административно-техничким пословима 
не могу имати бенефицирани радни стаж.Шта ће све да се сматра административно-
техничким пословима незнамо али можемо предпоставити.Дуговања судова заводима су 
огромна и озбиљно угрожавају функционисање појединих завода.Исплата путних 
трошкова запосленима касне као и дневнице за службена путовања.Синдикална 
организација запослених из Специјалне затворске болнице се обратила писменим дописом 
Управи за извршење кривичних санкција са захтевом за примену мера прописаним Актом 
о процени ризика радних места и захтевом за организовање састанка са Директором 
управе па ја овом приликом ургирам да Директор изнађе времена и позове представнике 
синдиката Специјалне затворске болнице на састанак. Поред наведеног на председника 
синдиката КПЗ Ниш се врши притисак да се исели из стана од 36 квадрата у којем живи са 
петочланом породицом а које је власништво КПЗ Ниш.Донета је извршна пресуда за 



исељење из стана и треба да се спроведе 15.07.2014.године.КПЗ Ниш има десетину таквих 
станова у којима без решења живе станари који немају везу са КПЗ Ниш и никад нису 
радили у тој установи а против њих се ништа не предузима већ само против председника 
синдиката у тој установи и то искључиво због његовог синдикалног деловања у одбрани 
интереса запослених у тој установи што се управи тог завода очигледно не свиђа.Жалосна 
је чињеница да у становима који су власништво КПЗ Ниш живе станари који не раде у тој 
установи док велики број запослених нема решено стамбено питање и живе као 
подстанари.Тај стан из кога ће да се исели колега ће остати празан и нас занима на који 
начин може да се спроведе конкурс за његово издавање  или уступање на коришћење с 
обзиром да је у власништву КПЗ Ниш. 
Танасковић Милан каже да је у предлогу ЗИКС-а стајало да сви запослени треба да 
имају увећање зараде за 30% али да би финансијски ефекат примене закона у таквом 
облику био огроман терет за буџет и у овом тренутку није било изводљиво да се 
усвоји.Сада би требало да се изборимо да нам остане ових 10%.Основни проблем је што 
ови из министарства финансија Управу за извршење сматрају администрацијом.Пријем 
нових људи су изједначили са администрацијом и зато имамо проблем.Нас треба да 
посматрају на другачији начин.У Влади сматрају да треба мењати закон о државним 
службеницима.Дуговања судова су велика и то је у надлежности Високог савета судства а 
не Министарства правде што је додатни проблем.Путни трошкови касне али ће се 
исплаћивати у континуитету месец за месец. 
Милан Стевовић износи да је састанак са Комисијом за контролу извршења кривичних 
санкција заказан за 16.07.2014.године и да би било добро да се састанемо у управи дан 
раније да се усагласимо за наступ пред комисијом и да изнесемо основне проблеме да не 
би ишли превише у ширину због ограниченог времена.Износи да је примио писмени 
допис упућен од стране синдиката Специјалне затворске болнице сматра да је за то 
надлежан Инспекторат за рад а по питању стамбене проблематике у КПЗ Ниш износи да је 
надлежна комисија за стамбена питања Министарства правде.Министарство за рад и 
социјалну политику инсистира да службу за обуку и упошљавање оставимо без 
бенефицираног радног стажа.Управа за извршење кривичних санкција је против 
тога.Прерасподела бенефицираног стажа је можда решење и ту очекујемо највише 
проблема. 
Папић Добривој износи да би требало променити одлуку предходног Директора управе о 
суспензији запослених за блаже дисциплинске поступке јер нема никаквог смисла да се 
запослени удаљавају са рада и за нај безазленије пропусте у раду за које су предвиђене и 
минималне казне. 
Брауновић Момо износи проблем станара у згради ОЗ Београд и нерешених имовинско-
правних односа те градњу у оквиру завода која нарушава безбедност.Планирано је 
запошљавање 250 запослених у службу за обезбеђење у овој години и ми морамо да 
тражимо на кашичицу а ти људи нам требају.Службене легитимације нема 640 запослених 
у служби за обезбеђење и поставља питање кад ће да их добију с обзиром да су добили 
статус овлашћеног службеног лица а немају легитимацију.За ОЗ Београд,КПЗ Ниш и КПЗ 
Пожаревац још нису пребачена средства за радничке игре. 
Милан Стевовић износи да сматра да нема потребе да се запослени суспендују за блаже 
дисциплинске преступе.Што се тиче запошљавања запослених у службу за обезбеђење 
мораћемо да се прилагодимо и захтевамо да се месечно запошљава 20 или 30 људи да би 
се уклопили у месечне квоте и амортизовали финансијски ефекат.Што се тиче службених 
легитимација то је проблем и мора се донети Правилник о службеној легитимацији а 
спорно је и име с обзиром на формирање правосудне полиције.Што се тиче проблематике 
у нерешеним имовинско-правним односима у ОЗ Београд то треба да покрене и решава 
управник те установе јер је он за то надлежан а не неко други. 
Седларевић Милун износи проблем са униформама у КПЗ Ваљево које су оштећене у 
поплавама и нису за употребу.Неопходно је да се обезбеди 20-30 униформи за замену јер 
запослени немају у чему да раде.Поред тога управник КПЗ Ваљево је донео одлуку да се 



не плате сати прековременог рада за 30 стражара ангажованих у поплавама који су 
даноноћно учествовали у одбрани и санацији завода који је био поплављен.Апелује на 
Директора управе да се промени одлука управника. 
Милан Стевовић износи да треба решити проблем са униформама и сматра да треба да се 
плате прековремени сати запосленима јер нису они због себе остајали дуже већ да би 
спасавали имовину завода и да им је то била обавеза па би требало то и да им се плати јер 
је то најмање што управа може да уради за запослене који су се свесрдно ангажовали у 
ванредној ситуацији. 
Дакић Драган поставља питање да ли се стварно може очекивати да се донесе Закон о 
правосудној полицији у току 2015.године и да ли морамо чекати службене легитимације 
док се он не донесе. 
Милан Стевовић сматра да би се предлог закона могао донети до краја следеће године а 
да онда треба да прође јавну расправу и да иде у Скупштину.Што се тиче службених 
легитимација можда се може размислити о неком алтернативном решењу. 
Лаловић Душко поставља питање шта је са каишевима и мајицама које нису испоручене 
на тендеру.Предлаже да се у будућим подзаконским актима који су у изради предвиди и 
класификација установа по тежини и да се у израду подзаконских аката укључе и 
представници синдиката.Поставља питање шта је са организовањем полагања за млађег 
надзорника јер има доста кандидата а још није организован курс за полагање за то звање. 
Милан Стевовић износи да су већ формиране радне групе за израду подзаконских аката и 
да је време за њихову израду ограничено али да синдикати могу да доставе писмене 
примедбе и сугестије на све што сматрају потребним. 
 

Након изнетих дискусија донете су следеће одлуке и закључци: 
 

1. Социјални дијалог између репрезентативних синдиката и управе ће се наставити и 
састанци ће се одржавати квартално 

2. Директор управе ће иницирати састанак представника синдиката и управе са 
Комисијом за контролу извршења кривичних санкција у Скупштини Србије 

3. Пре састанка у Скупштини организоваће се још један састанак представника 
синдиката и управе ради усаглашавања заједничких ставова за наступ пред 
Комисијом за контролу извршења кривичних санкција 

4. Синдикати да доставе управи примедбе и сугестије на подзаконске акте за које 
постоји интерес запослених 

5. Заједнички став синдиката и управе је да Управу за извршење кривичних санкција 
треба изузети из примене Закона о умањењу зарада у јавном сектору 

6. Директор управе је сагласан да није неопходна суспензија запослених за блаже 
дисциплинске преступе 

7. Нема законских сметњи да се запосленима у КПЗ Ваљево који су били ангажовани 
на одбрани завода од поплава исплате прековремени сати 

8. За расподелу станова у КПЗ Ниш надлежна је стамбена комисија Министарства 
правде 

9. Путни трошкови запосленима биће исплаћивани месец за месец 
10. У погледу дописа синдиката Специјалне затворске болнице Директор управе 

сматра да су за решење проблема надлежни управник установе и Инспекторат за 
рад и инспекција рада 

 
  
                                                                                                                      Председник  
     Ј.С.О. 
                                                                                                                 Куриџа Драгољуб 


