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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.Разлог писменог обраћања је 
проблем на који смо вам указивали на више састанака које смо са вама имали у 
оквиру социјалног дијалога који смо као репрезентативни синдикат водили са 
послодавцем а конкретно се у овом случају тиче запослених у служби за 
обезбеђење у Окружном затвору у Новом Саду који се налазе у статусу 
запослених на одређено време. 

 Запослени Чонтош Станислав,Јакшић Дејан,Гајић Милан и Лековић 
Небојша се као припадници службе за обезбеђење налазе у радном односу на 
одређено време већ дужи временски период и то у временском распону од 5 до 10 
година.За то време исти су савесно и квалитетно обављали послове и задатке који 
су се пред њих постављали и то у веома сложеним безбедносним условима какви 
су у предходном периоду били карактеристични за рад у Окружном затвору у 
Новом Саду.Поред тога исти су и напредовали кроз усавршавање у раду и 
полагање за виша звања у оквиру службе за обезбеђење.У њихово усавршавање 
је и сама држава много уложила јер да би сте добили квалитетан и оспособљен 
кадар сигурно морате много и да уложите. 

 Запослени Чонтош Станислав,Јакшић Дејан,Гајић Милан и Лековић 
Небојша су након расписивања конкурса за пријем запослених у службу за 
обезбеђење у Окружном затвору у Новом Саду уредно конкурисали и поднели 
захтев за пријем у стални радни однос.Комисија за пријем је одбила документацију 
за пријем коју је поднео запослени Чонтош Станислав са образложењем да не 
испуњава услове за пријем у односу на године старости без сагледавања 
чињенице да је исти у време запошљавања на то радно место на одређено време 
испуњавао критеријуме за запошљавање као и чињеницу да је у складу са Законом 
о раду исти као и сви остали запослени незаконито држан у статусу запосленог на 
одређено време јер решење дато у Закону о државним службеницима сигурно не 
би смело да буде другачије него што је то предвидео основни закон који регулише 
област рада и радних односа због чега смо и покренули иницијативу Уставном суду 
за оцену уставности Закона о државним службеницима и намештеницима. 

 У складу са изнетим од вас очекујемо да поменути запослени имају једнаке 
услове за конкурс као и остали кандидати уз уважавање чињенице да су у време 
ступања у радни однос на одређено време испуњавали услове везане за године 
живота јер је апсолутно непримерено да неког држите 10 година у радном односу 
на одређено време и да га онда бирократски отпишете не уважавајући чињеницу 
да сви старимо и да време не стоји. 
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