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Поштовани,  
 
 приморани смо да Вам се обратимо, како би сте својим ауторитетом и 
утицајем на рад министарства правде, помогли у доношењу правилне и на 
законским начелима засноване одлуке  о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 
аутономне покрајине војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину и 
зауставили примену постојеће одлуке, чија  примена овакве каква је донета ће  на 
дужи период  угрозити законит  рад установе КПЗ Ваљево, а претпостављамо и 
других установа у оквиру Управе за извршење кривичних санкција. 

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
државних органа, систему јавних служби, систему аутономне покрајине војводине 
и систему локалне самоуправе за 2015. годину ("Сл. гласник РС", бр. 101/2015 и 
114/2015) по коме је утврђен максималан број запослених на неодређено време у 
Казнено-поправном заводу за малолетнике у Ваљеву није донета у складу са 
Законом  о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 
("Сл. гласник РС", бр. 68/2015) 

Приликом доношења одлуке није се водило рачуна о начелима за 
одређивање максималног броја запослених у КПЗ Ваљево, а пре свега о начелу 
функционалности и ефикасности. Одлука је донета без извршене анализе 
потребног броја радних места за оптимално и ефикасно  функционисање  установе, 
као и о законским обавезама постојања одређених радних места, која нажалост 
нису попуњена, или су попуњена са запосленим лицима на одређено време. 

Узалуд се месецима раније припремала нова систематизација и долазила у 
установу оформљена  радна  група, како би се рационализовала радна места у 
установи, подвела под истоврсне називе у Управи и одредио минималан број 
запослених који могу адекватно обављати послове потребне за несметан рад 
завода. Ко ће да сноси одговорност за исплату дневница за рад радне групе, за 
њихове прековремене сате, за изгубљене радне сате, дане, месеце… на њиховим 
радним местима, када њихов рад није узет у обзир и нигде се не помиње као да 
ништа нису ни радили.?????? 

Одлука је донета паушално, на основу тренутно попуњених радних места на 
неодређено време, увећано за радна места управника и заменика управника – која 
радна места су непопуњена ( из необјашњивих разлога). Ишло се неоснованом 
логиком – ако функционишете са постојећим бројем извршилаца – можете и даље.  

То што установа функционише „помоћу штапа и канапа“ ,  што су на неким 
важним местима запослена лица на одређено време, што нисмо могли да примимо  
нова лица на местима где су запослени отишли у пензију ( а послове тих радних 
места обављају друга лица, уз додатно оптерећење или прековремени рад), што нас 
Закон обавезује да поједина радна места постоје ( заводски лекар,  лице за 
безбедност и здравље на раду, магационер  и сл.) а ми их немамо попуњене 



запосленима на неодређено време, очигледно у Управи и Министарству Правде 
нимало није брига.  

Они су свој посао одрадили!? А како су га одрадили знају само они???????? 
А последице њиховог „рада“ сносиће : 1. запослени у установама, тако што ће 
радити по два, три и више послова одједном ( вероватно површно, неквалитетно, 
јер немају две главе и четири руке), 2. корисници  рада запослених у установи 
(осуђена лица , други државни органи – судови, тужилаштва и сл.), па и 3. цела 
држава у крајњој инстанци ( тужбе међународном суду правде, управним и 
редовним судовима).  

 
Само никакве последице неће сносити доносиоци противзаконите 

одлуке и њихови немарни сарадници (достављачи погрешних података)  
 
Конкретно КПЗ Ваљево од 23.03.2015.године нема Управника завода нити 

Заменика управника, већ завод представља и потписује акта настала у заводу 
Начелник службе за обезбеђење Пантелић Љубисав ( без надокнаде). Поједини 
припадници Службе за обезбеђење су у међувремену завршили потребне школе, 
положили за одређена звања, а из горе наведеног разлога нису премештени на 
одговарајућа радна места, која су упражњена, а потребна су за функционисање 
Службе за обезбеђење и установу у целини. Радно место  заводског лекара је 
попуњено лицем са којим заснован рад на одређено време, као што је случај и са 
радним местом инструктора за централно грејање и шефа одсека за пољопривредну 
производњу и кувара за осуђена лица. Све та радна места се воде као  упражњена 
радна места и која би требало да се укину, а иста уз радно место безбедност и 
здравље на раду, магационер погона и  правни послови су неопходна, а нека и 
законски обавезна. Служба за третман нема попуњено нити једно место шефа 
одсека, већ све то обавља начелник Службе за третман. Постојећи број васпитача 
не  задовољава  потребе обављања  свог посла у складу са чланом 20 ЗИКС-а, 
распоредним решењем  ( пет категорија лица лишених слободе, рачунајући и лица  
осуђена на казну малолетничког затвора), Нацртом стратегије за социјалну 
реинтеграцију и прихват осуђених лица за период 2015-2020 година, законског 
оквира у оквиру Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично 
правној заштити малолетних лица, где  на једног психосоцијалног саветника треба 
распоредити 10 осуђеника, а у току су измене и допуне именованог закона , које 
иду у правцу  изрицања већег броја казни малолетничког затвора, што све упућује 
на чињеницу да са постојећим бројем  запослених васпитача  ове и будуће послове 
радног места није могуће професионално  обавити. Такође службеник третмана 
који обавља послове додатни психосоцијални програми, обавља и послове 
повереника за алтернативне санкције и то три радна дана у недељи у повереничкој 
канцеларији у Ваљеву, чиме је умањен обим рада са осуђеним лицимаЗапослени у 
КПЗ за малолетнике Ваљево не пристају на прављење систематизације без детаљне 
анализе неопходно потребних радних места  уз учешће репрезентативног 
синдиката. Свако достављање предлога систематизације од стране руководиоца у 
установи, без стављене сагласности синдиката, сматраћемо противно интересима 
запослених у установи и против интереса Републике Србије, јер ће директно бити 
угрожена права и слободе осуђених лица и рад са њима на законом дефинисан 
начин. 
  
 
 



 
 
 
 
 
Још једном Вас молимо да утичете на министра правде да се ангажује на решавању 
овог проблема, тако што ће од Управе за извршење кривичних санкција захтевати  
ваљани извештај о броју запослених лица у КПЗ Ваљево ( и другим установама у 
оквиру управе)  сачињен на основу озбиљне анализе потребних радних места у овој 
установи, неопходних за несметан и на закону заснован рад  установе каква је ова.  
Један од начина је  и  увид у рад радне групе основане за израду нове 
систематизације у  КПЗ Ваљево и другим установама у оквиру Управе за извршење 
кривичних санкција , уз  консултације са синдикатом установа. 
 
С поштовањем ! 
 
 

                                                   Председник основне синдикалне   
                                                      организације КПЗ Ваљево  синдиката 

                                                      Лазаревић Живомир 


