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Милан Стевовић је отворио састанак и поздравио присутне чланове синдиката.У уводној 
речи наводи да је неопходно да наставимо са социјалним дијалогом тамо где смо стали 
након последњег састанка који смо имали 16.12.2014.године.Наводи да га је звала 
председница Синдиката правосуђа Слађанка Милошевић у вези даљег радног ангажмана 
председника синдиката у ВПД Крушевац Митић Владана који је радно ангажован на 
одређено време и којем ускоро истиче уговор о раду.Износи да је његов став да се 
запослени на одређено време не би требали бирати за председнике синдиката с обзиром на 
то да њихов радни ангажман није трајан и да се налазе под уговором док постоји потреба 
за њиховим ангажманом и да по закону тај рад не може да пређе у статус рада на 
неодређено време.Сада се јавља проблем с обзиром да смо у обавези коју нам је наметнула 
Влада да смањимо број запослених за 6,5% и једино праведно у овој ситуацији је да се 
поред природног одлива оних који иду у пензију или напусте систем одрекнемо и услуга 



пензионера и дела запослених на одређено време да би смо сачували бар део запослених 
који раде на одређено и то на оним местима где је њихов ангажман неопходан за нормално 
функционисање служби и установа.О томе конкретно морају да воде рачуна управници 
завода а наша је препорука да се уколико је то могуће не отпушта из служби у којима 
постоји дефицит запослених као што је служба за третман и здравствена служба.Ја сам 
морао да се одрекнем услуга пензионера који су ми били најбољи сарадници као што су 
Анђелковић Миодраг и Нада Шавија а и свих других и због нормалног функционисања ћу 
да задржим само кординатора са министарством правде Велимира Видића а свим другим 
пензионерима ћу морати да откажем уговоре.То ће у складу са приоритетима морати да 
ураде и управници у својим установама и ту не може да се прави компромис у овом 
тренутку.Надам се да ће у неком будућем периоду с обзиром на потребе затворског 
система и стабилизацију економских прилика и стање буџета бити могуће да се ти људи 
поново врате у систем јер постоји реална потреба за њима. 
Куриџа Драгољуб износи да је председница Синдиката правосуђа интервенисала у вези 
Митић Владана у складу са закључцима које је донело Председништво Ј.С.О. и да је и он 
обавезан  да то уради на овом састанку.Не интервенишемо за било ког члана синдиката 
већ за председника који би и по позитивној законској регулативи требао да ужива 
одређену заштиту од отказа уколико синдикално делује у складу са законом.Наводи да у 
статуту синдиката не постоји сметња и ограничење да запослени на одређено време буду 
чланови синдиката а као чланови имају сва права и да бирају и буду бирани на функције у 
синдикату.Овде треба узети у обзир чињеницу да запослени на одређено време нису на 
пословима упослени један или два уговора о раду већ да за њиховим послом постоји 
потреба,да они раде на систематизованим радним местима и да на тим пословима раде 
дуги низ година а у конкретном случају Митић Владан око 8 година а многи и више и да 
су такви запослени дискриминисани у друштву јер не могу да оду у банку и подигну 
кредит а и сам такав вишегодишњи рад на одређено време је незаконит с обзиром да се 
многима и не мењају решења и у том контексту сигурно постоје и основе за тужбе па је 
синдикат и позвао све запослене на одређено време којима буде престао радни однос и не 
буду им продужени уговори о раду да се обрате синдикату у циљу покретања тужби пред 
надлежним судовима.Оно што посебно брине и боли запослене је линеаран приступ 
државе то јест Владе овом проблему генерално а ради се о томе да треба да се 
рационалише број запослених за 6,5% и код нас у затворском систему где постоји дефицит 
запослених од 30-40% по појединим службама у односу на систематизован број места и у 
државној и локалној самоуправи где постоје огромни суфицити запослених од 700-800% и 
да је такав приступ у ствари заштита оних за чијим радом заправо и не постоји потреба 
али су ту по разним партијским и политичким линијама и раде на измишљеним радним 
местима што је у ствари и једини проблем функционисања нашег буџета већ дужи низ 
година.Ти енормни вишкови у јавном сектору су заправо удомљени политички кадрови на 
функцијама а непосредних извршилаца послова свугде у државној администрацији 
недостаје и то је случај и у судовима,болницама,затворима.Материјални положај 
запослених је озбиљно нарушен доношењем закона о умањењу зарада и запослени су 
оправдано незадовољни. 
Чабрић Драган износи да се Митић Владан није крио иза функције коју обавља у 
синдикату и да га он лично познаје као доброг и савесног радника.Наводи да се и они као 
синдикат залажу да се исти задржи на раду и да му се продужи уговор. 
Милан Стевовић износи да је отворена пандорина кутија и да би он волео да се сви 
запослени задрже али да су у питању финансије и да ту не постоји дилема с обзиром да је 
то пројектовано и буџетом и да уколико се не спроведе зацртано нема финансијских 
средстава за исплату дванаесте плате у овој години.Они који говоре другачије о овоме 
говоре криве ствари.Не види суд и судију који то може да исправи и изврши 
конвалидацију.Држава је послодавац и да смо код приватника не би било планирања броја 
запослених.Сви ми делимо исто парче хлеба и кроз то треба да гледамо и посматрамо 
ствари.Што се тиче локалних самоуправа то сте потпуно у праву и ја сам лично 



министарки Кори Удовички рекао да нећу да започнем реформу затворског система и 
редукцију броја запослених док се наредба не спусти и на локалну самоуправу и државну 
управу.Ми морамо да се уклопимо у финансијски извештај и ефекат смањења и ту нема 
друге опције.Ми смо као Управа први штитили запослене на одређено време све ове 
године али сад више не можемо и до 30% запослених на одређено време на нивоу Управе 
треба бити вишак а 70% запослених на одређено време треба да остане у систему.Ови 
проценти од установе до установе ће бити различити с обзиром на број запослених који ће 
из сваке установе да оде природним одливом али на нивоу Управе генерално то је број 
оних који су прекобројни у овом тренутку.О томе ће конкретне одлуке да доносе 
управници завода у складу са приоритетима и потребама посла водећи рачуна о дефициту 
запослених у службама за третман и здравствену заштиту као и водећи рачуна о томе да се 
цени колико су и како радили запослени,како су се залагали на раду и пазећи да се не 
створи социјала у Управи за извршење кривичних санкција.Нисам за то да се синдикати 
ставе у заштиту оних којима ће бити отказани уговори о раду.Ми ће мо ангажовати јавног 
правобраниоца у сваком случају евентуалне тужбе и то ће ако прође на суду бити по џепу 
свих нас јер то иде из буџета свих нас. 
Чабрић Драган износи да ми имамо случајеве тужбе за одмор у току дневног рада па 
управници то не поштују. 
Милан Стевовић износи да Управа плаћа огромна средства због разних тужби које се 
покрећу и наводи досуђену исплату 1.4 милиона динара са каматама због туче осуђених 
лица у КПЗ Ниш.Ми смо под жестоком лупом и ово се десило зато што је затајио 
систем.Попричајте са запосленима у КПЗ Београд.Није нормално и апсолутно је немогуће 
да 2/3 запослених у тој установи тужи управника за мобинг.Ту нешто није у реду.Био је 
захтев за смену управника али то није посао синдиката.То треба смирене главе решавати 
јер знате ко је све тамо од осуђених лица на издржавању.Влада ће у наредној години 
направити план новог  запошљавања и ови запослени којима не буде продужен уговор о 
раду би требали имати приоритет у новом запошљавању.У КПЗ Сремска Митровица је 
пронађено 16 хектара земље необрађено и у парлогу. 
Бурсаћ Бранислав износи да је то тако већ дужи период и да и запослени нису знали да је 
то власништво КПЗ Сремска Митровица.Износи проблем колегинице Наташе Андоновски 
која има положен државни испит и распитује се за могућност да се иста премести у нову 
скелу.Износи проблем фактурисања путнних трошкова судовима за спровођења осуђених 
лица где се по пређеном километру фактурише 40 динара а полиција је донела нови 
правилник по коме за иста спровођења судовима фактуришу 96 динара.Износи да је 
надзор који је био у КПЗ Сремска Митровица констатовао да постоји мањак запослених у 
служби за третман. 
Танасковић Милан износи да када је рађена анализа то је покривало трошкове превоза 
по километру и да се то ради у оквиру нашег министарства.Неопходно је да се донесе 
нови правилник на нивоу министарства правде.Износи да  се очекује закључак Владе за 
десетак дана да се иде на набавку марица и униформи као и оружја.Јубиларне награде се 
исплаћују у складу са новим колективним уговором и то је финансијски повољније за 
запослене.Не очекују се кашњења у исплати путних трошкова у овој буџетској години. 
Јанковић Андреја поставља питање рефундације трошкова за радничке игре у складу са 
одлуком министра правде с обзиром да у КПЗ Пожаревац исте нису исплаћене и поред 
одлуке директора управе која је прослеђена управнику. 
Куриџа Драгољуб износи проблем попуњавања броја запослених у служби за обезбеђење 
који одлазе из службе природним одливом с обзиром да немамо запошљавања ни у тој 
служби а свакодневно нам се број запослених смањује одласком у пензију или 
напуштањем посла.Та упражњена радна места у служби за обезбеђење се годинама не 
попуњавају и озбиљно се нарушава безбедност у заводима из тог разлога.У КПЗ Сомбор је 
систематизовано 60 радних места у служби за обезбеђење а тренутно је попуњено са 33 
извршиоца а у предходне 2 године је отишло из службе 6 или 7 запослених а то се не 
попуњава а до краја године треба да оду још 2 запослена. 



Велимир Видић износи да смо тражили да се запосли 250 људи у службу за обезбеђење 
да се попуни тај природни одлив и обезбеђена су средства али смо блокирани одозго и то 
је стопирано.То је везано и за запослене у новој скели где су запослени људи из 
унутрашњости и хтели смо тај проблем да решимо и да растеретимо ту установу и 
преместимо запослене у најближе установе у односу на пребивалиште. 
Куриџа Драгољуб износи проблем сда запосленим Тошаки Кристијаном који је тражио 
премештај из КПЗ Београд у КПЗ Сомбор с обзиром на природу болести мајке са којом 
живи у околини Сомбора и немогућност даљег путовања на рад у КПЗ Београд али да му 
није изађено у сусрет па је исти био принуђен да да отказ и на тај начин ми губимо 
обучене људе из система. 
Милан Стевовић износи да се контактира Тошаки Кристијан и да се исти јави њему 
лично ради добијања решења о премештају у КПЗ Сомбор. 
Томашевић Звонко износи да су 4 запослена из службе за обезбеђење у КПЗ Београд 
дала отказ.Запослени не желе да повуку тужбе за мобинг против управника тог 
завода.Поднеће тужбе и за 2015.годину за путне трошкове који им се и даље не исплаћују 
јер запослени немају ни за хлеб.Нисмо се договорили са управником јер он стоји код исти 
ставова код којих је и био и ту нема помака. 
Милан Стевовић износи да ће се за предходни период то питање решавати на суду али да 
за 2015.годину треба да се утврде критеријуми како да се плате путни трошкови и да се о 
томе синдикат договори са управом завода.Ја сам тржио од управника и синдиката да се 
плате путни трошкови по километражи до места путовања и да се оформи комисија која 
би констатовала да се сви налазе у месту пребивалишта а не у околини Борче и 
Овче.Молим Куриџу да оде у КПЗ Београд и да се ту постигне један договор. 
Куриџа Драгољуб износи да није проблем да оде али да је ту могуће само решење у 
оквиру закона и уредбе о накнадама за запослене у државним органима који се не поштују 
и да је и нови колективни уговор који је ступио на снагу на исти начин регулисао питање 
исплате путних трошкова за запослене.Оно што је под тужбама решаваће судови а да и 
даље не би било тужби неопходно је да се усклади и уједначи пракса исплате путних 
трошкова у свим установама укључујући и КПЗ Београд. 
Велимир Видић износи да овај систем почива на безбедности и да не фингирамо 
ствари.Када смо проверавали испада да неки путни трошкови износе 70.000 динара а 
плата је 40.000 динара.Ко то сме да аминује и да се изложи одговорности због тако 
великих путних трошкова. 
Милан Стевовић позива да се ставимо у позицију премијера који треба да потпише и 
обезбеди народне то јест буџетске паре и да одобри 70.000 за путне трошкове а плата је 
40.000.То је нонсенс који не може да се трпи и држава мора да води економичну 
политику.Имамо пример колеге који има електротехнички факултет и жели да буде 
стражар у било ком затвору.То значи да се нешто дешава што не би требало да се дешава. 
Куриџа Драгољуб износи да запослени траже само оно што им по закону припада и 
ништа више.Контрола није ствар синдиката већ управе и уколико неко од запослених 
злоупотребљава по закону дато право неће и не може имати заштиту синдиката али ће је у 
сваком случају имати уколико се по закону дато право крши. 
Дакић Драган износи проблем са осуђенима који су измештени из КПЗ Пожаревац у КПЗ 
Падинска Скела и које обезбеђују запослени из КПЗ Пожаревац који свакодневно путују 
на рад из Пожаревца у Падинску Скелу.До сада је направљено 13.000 километара и прави 
се велики број сати уз остале трошкове.Предлаже да се они врате у КПЗ Пожаревац или да 
обезбеђење истих преузму запослени из КПЗ Падинска Скела.Поставља питање 
могућности категоризације установа за извршење кривичних санкција,униформе и 
радничких игара о којима смо причали и на предходним састанцима у управи. 
Велимир Видић износи да је управа КПЗ Пожаревац прихватила да то ради њихово 
људство а не Падинска Скела али да се ради на томе да се то превазиђе ангажовањем 
људи са територије Београда.Подсећа да су расписана два конкурса за прелазак 



запослених из других служби у службу обезбеђења и то трееба да се искористи као и 
конкурс за рад у посебној притворској јединици. 
Милан Стевовић износи да је то привремено и изнуђено решење због доласка европске 
комисије за контролу тортуре у затворима и да су они већ стављали примедбу на 3 кревет 
у КПЗ Пожаревац. 
Јанковић Андреја износи да се бројно стање повећало и да и сад поново имамо трећи 
кревет. 
Милан Стевовић наводи да пети павиљон мора да се ради и да се што пре мора почети са 
радовима.Прво на темељу и то једне године и онда на зидовима и никнуће зграда.Пре 
једну годину сам рекао да се у КПЗ за жене организује основно образовање за 20 жена и то 
до сада није реализовано. 
Дакић Драган износи да у седмом павиљону има 250 осуђеника а да их обезбеђује 36 
командира што је недовољно. 
Велимир Видић износи да систематизацијом треба предвидети адекватан број 
извршилаца и мерљивост сваког радног места по међународним стандардима.Од 1.800 
постојећих радних места смо у новој систематизацији дошли до 350 и у наредном кораку 
треба да се укључе и синдикати и ми ће мо их позвати.Што се тиче радничких игара на 
нивоу управе директор је сагласан и требало би да буде до 500 учесника у првој недељи 
септембра.Наредне недеље ће отићи у Соко Бању да извиди капацитете и термине који су 
слободни. 
Бурсаћ Бранислав износи да је хотел Здрављак затворен а да Моравица нема спортске 
терене и да мисли да је хотел од данас затворен због стафилококе. 
Чабрић Драган износи проблем колегинице Донке из КПЗ за жене против које је 
покренут дисциплински поступак због спречавања и да сматра да иста није крива и да се 
ради о неспоразуму и да би требало обуставити поступак против исте. 
Тасић Милош поставља питање када ће бити полагање за млађег надзорника. 
Велимир Видић износи да ће бити група и за млађе надзорнике на курсу у току ове 
године. 
Јанковић Андреја износи да на списку запослених на одређено време у КПЗ Пожаревац 
има 31 запослени и да је управник рекао да 28 треба да добије отказ уговора о раду. 
Милан Стевовић износи да до 30.06.2015.године 34 човека на нивоу управе одлази у 
пензију а до краја године 56.Поред тога се морало ићи на друге алтернативе за отпуштње 
и то су пензионери који раде,смањење прековременог рада и 30%запослених који раде на 
одређено време.Посебан проблем је што у неким установама имамо више запослених него 
осуђених лица.Лични нисам задовољан организацијом службе за третман у систему и 
алтернативним санкцијама. 
Јанковић Андреја износи да он ради у пријемном са 4 човека и не може да замисли шта 
ће да се деси ако останемо без неког од њих. 
Михајловић Млађан износи проблеме који оптерећују функционисање ОЗ Прокупље а 
везани су за недавне догађаје у тој установи а везани су за суспензију начелника службе за 
обезбеђење и активности организација за људска права.Поставља питање шта може 
управа да учини по том питању с обзиром да се ради о урушавању формалног система. 
Милан Стевовић износи да се две ствари нису требале тамо десити и то удаљење и 
самоубиство.То трењба да се сузбије и пресече и ја ћу то урадити ни по бабу ни по 
стричевима.Људи су праћени дуже времена и ту треба да се стави тачка и сад се износи 
прљав веш и то је тенденциозно.Толико ургенција за једног човека је непримерено.Рекао 
сам и управници да треба да продужи сукњу. 
Новаковић Млађен износи проблем са скраћеним радним временом у СЗБ Београд по 
новом колективном уговору и преноси став управника који каже да он није старешина 
органа већ организационе јединице и да није надлежан. 
Милан Стевовић каже да управник болнице није правник и да је то техничко питање и ја 
тражим од управника да он то уради у складу са законом и он јесте старешина органа а не 



организационе јединице јер их је формирала Влада уредбом а само технички су у саставу 
управе као организациона јединица. 
Новаковић Млађен износи да се медицински администратор и спремачице гурају у 
службу за опште послове па и за социјалне раднике се поставља питање шта ће у 
здравству. 
Милан Стевовић износи да уколико постоји проблем са отпуштањем запослених у СЗБ 
Београд и нормалног функционисања те установе ми треба да тражимо помоћ од 
министарства здравља и не знам који је то број седам или осам.Ја тражим од управника 
затвора у Неготинуда ми достави списак људи за пензију и он ми достави све али изостави 
себе. 
Тасић Милош у вези процента умањења запослених на одређено време од 30% износи да 
у његовој установи има 5 запослених на одређено време и да ли то значи да ће сви добити 
отказ или ће остати 3 а отказ добити 2. 
Дакић Драган поставља питање запослених са Косова у склопу Бриселског споразума. 
Милан Стевовић износи да државни секретар Радомир Илић треба да се позабави тим 
питањем и упућено је канцеларији за Косово и Метохију да се проследи Влади.Европска 
унија не дозвољава да запослени са Косова и Метохије буду на платном списку државе 
Србије.Они се воде код нас и тај број је надуван.То је број од 112 људи. 
Михајловић Млађан износи да 50% од овог броја људи живи на територији Србије и 
бави се приватним пословима и не раде. 
Милан Стевовић одговара да сте ви сами дали одговор. 
Јанковић Андреја износи да је то политичко питање и да би држава онда признала да 
Косово није наше. 
  

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. Управа за извршење ће са министарством правде размотрити измену правилника о 
наплати путних трошкова за спровођења лица лишених слободе на судове 

3. Управа за извршење ће расписати тендере за набавку службених возила,унифоме и 
наоружања за потребе службе обезбеђења 

4. Контактирати Тошаки Кристијана да се јави Директору управе ради добијања 
решења за премештај у КПЗ Сомбор 

5. Радничке игре Управе за извршење биће организоване и одржане почетком 
септембра 

6. Управа за извршење ће организовати курс за млађе надзорнике у току ове године 
7. Поред природног одлива и отказа уговора о раду пензионерима и смањења броја 

прековремених сати мора доћи до отпуштања 30% запослених на одређено време 
на нивоу Управе за извршење да би се испоштовала одлука Владе о смањењу броја 
запослених од 6,5% 

8. Управа за извршење ће у израду Правилника осистематизацији укључити и 
представнике синдиката 

 
 
  
                                                                                                              Председник 
       Ј.С.О. 
                                                                                                         Куриџа Драгољуб 


