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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.Напомиње да је у 
последње време имао и више парцијалних састанака са синдикатима.Износи да је 
на данашњем састанку преобиман састав и предлаже да се договоримо за убудуће 
да то буде мањи број људи јер је баш гужва.Ради се о начину рада и процедури као 
и о ефикасности. 
Чабрић Драган износи да се овде данас на састанку налазе два репрезентативна 
синдиката са великим бројем чланова које представљају и да нису проблем 
синдикати који су репрезентативни већ су проблем трендови да свако ко се наљути 
прави свој синдикат и о томе треба да се води рачуна.Имамо синдикате који имају 
једног повереника а ми овде 40 повереништава.Предлаже да се једном годишње 



одржава састанак директора управе са свим повереницима што је између 30 и 40 
људи и да би онда можда било простора да се на осталим састанцима појављује 
мањи број људи. 
Милан Стевовић сматра да је то неизводљиво с обзиром да управа нема ни 
адекватан простор за састанак са толиким бројем људи а и са аспекта ефикасности 
рада то би био проблем и таквим састанцима са толиким бројем људи никад не би 
било краја. 
Куриџа Драгољуб се слаже са оним што је изнео Чабрић Драган с обзиром да 
постоји интерес свих председника синдиката да присуствују оваквим састанцима и 
да је то у овим околностима неизводљиво али ми покушавамо да омогућимо 
приступ састанку са директором оним председницима синдикалних организација 
које имају проблеме и да их укључимо у делегацију да могу изворно да пренесу 
директору проблеме које имају.Из тог разлога су наше делегације бројне а и због 
саме величине организације али је непримерено да у истом броју на састанке са 
директором управе долазе синдикати који делују у неколико установа и у свакој 
имају по неколико чланова а на састанак са директором управе дође њих 6 или 7 па 
тако испада да се сваки члан тог синдиката састаје са директором управе и то се 
зове не поштовање репрезентативности.Нама је јасно да послодавцу одговара да су 
синдикати разједињени и да поједини руководиоци активно раде на разбијању 
синдиката и оснивању својих личних који су под контролом али би закон и 
репрезентативност морали да се поштују.У сваком случају то је проблем који 
постоји већ дужи период и тиче се самог статуса синдиката и проблема који има 
организација али оно због чега смо ми овде данас јесу првенствено проблеми које 
имају запослени и њихов статус пре свега материјални.Оно што тишти запослене 
јесте пре свега незадовољавајући материјални положај.У припреми и изради је нова 
законска регулатива којом ће бити регулисан начин обрачуна зарада запослених а 
да се запослени за ништа не питају и да синдикати такве предлоге не добијају већ 
само готове,финалне и усвојене текстове тих закона које припремају партијске 
екипе у тајности.За запослене у затворском систему нема повећања зарада у овој 
години иако их у различитом проценту има за све оне који раде далеко лакше 
послове од нас.Сви запослени у јавном сектору су добили повећања плате у овој 
години од 2-4% само за запослене у статусу државних службеника нема простора за 
повећање а државни службеници чине само 5% запослених у јавном сектору и то са 
најмањим примањима од свих оних који су добили повећање.Свима повећање ма 
како оно било симболично а нама обећање премијера о исплати солидарне помоћи 
у току ове године у које ја не полажем велике наде јер из праксе видим да су 
посебно запослени у правосуђу премијеру увек на задњем месту,али ајде да се 
надамо и да се боримо за то јер ми се увек и за све морамо изборити а други увек 
све добију по милости премијера.Да би се колико толико поправио материјални 
положај запослених постоји законска могућност а то је напредовање у више платне 
разреде у складу са оцењивањем и ја се искрено надам да управа неће правити 
сметње да се то и реализује у складу са законом.Морам да изразим незадовољство 
запослених што није испоштован колективни уговор за поклон деци за нову годину 
с обзиром да исти предвиђа поклон ваучер деци до 15 година а послодавац је донео 
одлуку о исплати поклон ваучера за децу до 10 година и на тај начин прекршио 
одредбе колективног уговора које је потписао својевољно и без присиле.Обећање 
премијера да ће у овој години да подигне дневнице за службени пут још није 
реализовано а по свој прилици и неће јер је неко добро закључао касу кад су 
запослени у затворском систему у питању. 
Милан Стевовић износи да није било могуће повећати зараде свима у јавном 
сектору због ревизије аранжмана са ММФ и да је та ревизија требала да се врши од 
20-25.02.2016.године и да су представници ММФ били али да нису дали зелено 
светло већ су то оставили за јиш једну контролу у јуну месецу због кашњења 
рационализације у државној управи.Кда добијемо зелено светло за ревизију 
аранжмана са ММФ очекујемо да би могло доћи и до повећања дневница.И ми у 



Управи имамо проблем са дневницама јер ја никог не могу да пошаљем у Брисел на 
разговоре са дневницом од 15 евра.Модел напредовања је везан са системом масе 
зарада и то је проблем који може да доведе до тога да можемо доћи у ситуацију да 
немамо средства за исплату 12-е плате због масе средстава издвојене у буџету.Ми 
ће мо направити финансијску анализу по установама да имамо систем напредовања 
и систем штедње.Сви људи који оду из система да се не запосле нови већ да се та 
средства искористе за напредовање и да то буде награда за запослене који се 
истичу у раду. 
Куриџа Драгољуб износи проблем који је направио Закон о максималном броју 
извршилаца и систематизације које су на основу њега донете а које су тесне и које 
су само озакониле постојећи дефицит кадрова с обзиром да су угашена сва 
постојећа не попуњена радна места а то је око 2.000 радних места у Управи за 
извршење кривичних санкција и то углавном у служби за обезбеђење.Постојећи 
број извршилаца је апсолутно недовољан за нормално функционисање установа за 
извршење а простора за пријем уколико се и укаже прилика неће бити с обзиром да 
су та радна места укинута и да ће  се тешко поново добити сагласност за 
проширења систематизација.Ми то добро знамо с обзиром да смо се годинама 
борили да се оне прошире и знамо колико је то спор и тежак процес. 
Сања Пешић Дамјановић износи да Управа није имала простора за већи број 
извршилаца с обзиром да су добили квоте са максималним бројем извршилаца за 
сваку установу а на нивоу Управе тај број је 3.984.Влада би требала да изађе са 
новом одлуком о максималном броју запослених за 2016.годину а ми већ сада 
имамо 60 људи мање у односу на одобрени број а до краја године би требало да их 
буде још 70 због одласка у пензију.Имамо и 112 људи из привремених институција 
Косова и ту имамо простора да евентуално на конто њих примимо друге људе. 
Јанковић Андреја износи да у Забели има 472 запослених од чега је у служби за 
обезбеђење било 331 а сада их има 278 а 30 је свакодневно у посебном одељењу. 
Дакић Драган износи да је у односу на прошлу годину већ смањен број радника за 
15 људи у посебном одељењу. 
Томашевић Звонко износи проблем који постоји у Палати правде са полицијским 
задржавањем и ангажовањем запослених из затворског система. 
Милан Стевовић износи да ће Велимир Видић саставити акт и тражити да 
београдска полиција обезбеди полицајце за Палату правде. 
Јанковић Андреја износи проблем који имају запослени из КПЗ Пожаревац који 
су отишли у пензију и добили привремена решења због тога што на награду од 
8.000 динара која је исплаћивана у 2011.години нису плаћени доприноси а исти не 
могу да их уплате лично или на било који начин с обзиром да та средства морају 
бити наменска и буџетска. 
Чабрић Драган износи проблем кашњења зарада у појединим судовима од када су 
прешли на заједнички рачун и констатује да то може да се у перспективи дешава и 
код нас кад пређемо на заједнички рачун од 2017.године.На терену се још увек 
јављају проблеми око права председника синдиката и око материјално техничких 
услова за рад синдиката. 
Дакић Драган поставља питање шта је са униформом с обзиром да је прошао 
Правилник пре 6 дана и да тендер може да иде што пре јер је ситуација са 
униформом критична. 
Милан Стевовић износи да је у поступку набавка 115 пиштоља и 8 
марица.Машине за шивење у КПЗ Ниш су стигле али касне грађевински радови на 
изради објекта.Преко 3 месеца смо уводили стандарде за марице па смо морали да 
узмемо дуже марице због боца са кисеоником и видео надзора. 
Ђукић Милан износи да је у последњим испорукама увек био проблем са 
величином униформе и предлаже да се униформе кроје по мери или да се дају 
нулти примерци. 
Велимир Видић износи да се у последње време униформа испоручивала по 
конфекцијским бројевима. 



Бурсаћ Бранислав износи да комисија није након спроведеног тендера проверила 
робу коју је набавила. 
Велимир Видић износи да је остварена комуникација са директором Заставе 
наоружања да се у наредном периоду изврши замена наоружања на употреби по 
систему старо за ново. 
Чабрић Драган износи проблем са здравственим комисијама у контексту 
професионалних обољења.Имамо људе којима је одузето оружје а не могу да се 
пензионишу што значи да имамо човека а у ствари га немамо. 
Томашевић Звонко износи проблем који имају два запослена у КПЗ Београд и 
који су тражили премештај у установе ближе месту становања и за које постоје 
заиста оправдани разлози за премештај и ургира да се исти преместе од којих је 
један из Зајечара а други из Пирота. 
Велимир Видић износи да су у Управи за извршење свесни за ситуацију у КПЗ 
Београд и износи да је предвиђено за ту установу запошљавање 25 нови командира 
али да се за тај број неће повећати служба већ ће се у том броју запослени 
изместити у установе ближе месту становања. 
Тасић Милош поставља питање могућности исплате стимулације за запослене 
који немају бенефицију у складу са начином на који се то врши запосленима у 
судовима. 
Ђекић Славиша износи да је у току конкурс за пријем 8 командира приправника у 
КПЗ Шабац и да се на конкурс пријавио и син запосленог колеге Ђурић Драгана 
који је преминуо на дужности те ургира код директора управе да се овај 
специфичан случај узме у обзир приликом пријема и да се да предност овом 
кандидату. 
Куриџа Драгољуб износи проблем не поштовања Посебног колективног уговора и 
то члана који регулише право на скраћено радно време за запослене у Специјалној 
затворској болници.Директор управе је упознат са комплетном ситуацијом с 
обзиром да смо проследили више дописа и организовали више састанака на ту тему 
али до данас још увек немамо донету одлуку о скраћењу радног времена.Оно што 
нам је понуђено као одговор на поднете поднеске не задовољава захтеве 
запослених о скраћењу радног времена и ми ће мо као синдикат тражити моделе да 
се овај проблем што пре реши.Износи проблем запослених на одређено време у 
служби за обезбеђење у ОЗ Нови Сад који у том статусу раде већ дуже време и који 
су конкурисали за пријем на отворени конкурс али су одбијени због 
година.Могућност о којој смо разговарали да се распише посебан конкурс за 
пријем командира такође није решење с обзиром да неки од њих нису слати да 
полажу за звања па ургирамо да се истима омогући и да буду послати на курс за 
полагање за звање.Поставља питање одржавања радничких игара за запослене у 
Управи за извршење кривичних санкција 
Милан Стевовић износи да ће контактирати управника у ОЗ Нови Сад како би 
исти омогућио да запослени који раде на одређено време у служби за обезбеђење 
буду упућени на курс за полагање за звање.Што се тиче радничких игара Управа за 
извршење кривичних санкција је сагласна да се оне одрже и ове године и у том 
контексту ће бити формиран организациони одбор игара. 
Куриџа Драгољуб износи проблем статуса председника синдиката у КПЗ Сремска 
Митровица Бурсаћ Бранислава који је премештен на друго радно место на коме му 
је онемогућен контакт са чланством и нормално обављање синдикалних активности 
а истом се од стране управе те установе онемогућава и увид у документа од значаја 
за синдикални рад.                                                                          
                                                                                                           
                                                                                                             Председник 
       Ј.С.О. 
                                                                                                         Куриџа Драгољуб 
 


