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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 име чланова Јединствене синдикалне организације 
запослених у установама за извршење кривичних санкција који се код вас као 
послодавца налазе у статусу државних службеника и намештеника.Разлог писменог 
обраћања је незадовољство запослених у статусу намештеника проистекло 
чињеницом да су запослени у затворском систему по ко зна који пут заобиђени и 
дискриминисани у односу на запослене у истом статусу у органима државне управе и 
правосудним органима а везано за примену Закона о платама државних службеника и 
намештеника.Чланом 48.поменутог закона је регулисано да запослени у статусу 
намештеника има право на додатак за остварене резултате рада једном у три месеца 
ако је од јануара до марта,априла до јуна,од јула до септембра или од октобра до 
децембра остварио натпросечне резултате по обиму и квалитету рада.Додатак за 
остварене резултате рада може да износи до 50% основне плате намештеника,а 
исплаћује се уз плату за март,јун,септембар и децембар.И поред тога што су Законом о 
буџету за 2014.годину обезбеђена средства за исплату овог додатка за целу годину 
запосленим намештеницима у затворском систему није исплаћен овај додатак за 
последњи квартал иако је то учињено у већини органа државне управе и правосудним 
органима.Апсолутно нам је неприхватљива чињеница да је рад запослених у 
затворском систему оцењен најбољом оценом од стране Владе а да ни један 
запослени намештеник у затворском систему није заслужио да буде награђен овим 
додатком и да су то заслужили запослени у органима државне управе и правосудним 
органима који раде у далеко лакшим условима рада и са мањим обимом 
послова.Једини закључак који можемо да извучемо је да се овде ради о 
дискриминацији најгоре врсте запослених намештеника у затворском систему у односу 
на друге запослене у истом статусу који раде за државу. 

Поред наведеног желим да вам укажем на чињеницу да Законом о буџету за 
2015.годину није предвиђено ограничење за напредовање државних службеника у 
виши платни разред као што је то било предвиђено Законом о буџету за 2013.и 
2014.годину којим је у виши платни разред у складу са оцењивањем могло да 
напредује највише до 20% запослених у државном органу.У складу са тим захтевамо 
да се свим државним службеницима у затворском систему омогући напредовање у 
виши платни разред у складу са чланом 16. Закона о платама државних службеника и 
намештеника. 

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


