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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 запослених у служби за 
обезбеђење у Специјалној затворској болници у Београду.Запослени у служби за 
обезбеђење у Специјалној затворској болници у Београду су се у писменом облику 
више пута обраћали управнику те установе и указивали на проблеме и кршење 
њихових права прописаних позитивним законским прописима али од истог никад 
нису добили никакав одговор. 

Чланом 263. Закона о извршењу кривичних санкција је предвиђена обавеза 
послодавца да запослене који раде на бенефицираним радним местима упућује на 
здравствену контролу једном у три године што управа ове установе не чини већ 
дужи низ година нити предузима било какве радње у смисли члана 21. Посебног 
колективног уговора за државне отргане.С обзиром на специфичност установе и 
додатне ризике којима су запослени изложени сматрамо неиопходним да се поред 
наведеног спроведу и додатне мере заштите запослених од ризика којем су 
изложени на својим радним местима. 

Посебним колективним уговором за државне органе предвиђено је да се 
годишњи одмор за запослене који раде са скраћеним радним временом додатно 
увећава за 10 радних дана што се не поштује због императивног члана Закона о 
државним службеницима који дужину годишњег одмора лимитира на максимално 
30 радних дана.У том контексту Синдикат правосуђа је покренуо иницијативу за 
измену тог члана закона пред надлежним Министарством за државну управу и 
локалну самоуправу те на овај начин апелујемо на Вас да подржите ову 
иницијативу синдиката. 

Због недовољног броја извршилаца и скраћеног радног времена повећан је 
обим посла па нас послодавац додатно ангажује и на пословима ван описа посла 
на систематизованом радном месту без накнаде за додатно радно ангажовање 
предвиђено чланом 36.Посебног колективног уговора за државне органе.Поред 
наведеног ангажовани смо и на разним пословима када смо по распореду рада 
слободни и те сате нам уписују и воде као редован рад где се такође крши члан 36. 
и члан 37.Посебног колективног уговора за државне органе јер послодавац нема 
сагласност запослених за ванредно ангажовање а запослени и по закону не могу 
да раде прековремено због скраћеног радног времена.За чување и обезбеђење 
лица лишених слободе ван установе се углавном упућује један радник службе за 



обезбеђење што је у супротности са Правилником о вршењу службе за 
обезбеђење те је исти аутоматски лишен права на одмор у току радног 
времена,оброк,обављање физиолошких потреба јер лице лишено слободе не 
може да остане без надзора службеног лица.Због недовољног броја извршилаца 
припадници службе за обезбеђење и у самој установи су онемогућени да користе 
паузу за одмор у току рада чиме се директно крши и члан 11.Посебнок колективног 
уговора за државне органе.У складу са наведеним апелујемо на Вас да се додатно 
и што хитније заложите да се број извршилаца у служби за обезбеђење у овој 
установи повећа  

Законом о извршењу кривичних санкција чланом 21.предвиђено је да 
припадници службе за обезбеђење имају статус овлашћених службених лица и 
предвиђено је да имају службене легитимације али већина припадника службе за 
обезбеђење те легитимације не поседује па из тог разлога захтевамо да се оне 
што хитније набаве. 

Законом о безбедности и здрављу на раду је предвиђена обавеза 
послодавца да запосленима обезбеди адекватне и безбедне услове за рад.Управа 
ове установе је запосленима у служби за обезбеђење доделила школски намештај 
на коме се воде књиге дежурства и обављају друге службене радње.Током 
највећих врућина запослени раде уз поломљене и старе вентилаторе док се 
лицима лишеним слободе уграђују клима уређаји.С обзиром да ноћи већ постају 
хладне запослени који дежурају на ходницима су без грејалица а кућице за 
дежурство су због дотрајалости размонтиране а набавка и монтажа нових је крајње 
неизвесна.Због надолазећих хладних дана захтевамо од Вас да се што хитније 
запосленима обезбеде адекватни и безбедни услови за рад у овој установи. 

Припадници службе за обезбеђење раде у дотрајалим униформама којима 
је још пре две године истекао рок трајања и без нормалне обуће са лошом и 
неадекватном опремом за рад при чему се од стране управе ове установе упућују 
да сами купују поједине делове униформе што је недопустиво.У смислу наведеног 
захтевамо да се што хитније спроведе тендер за набавку униформе и специјалне 
опреме за запослене у овој али и у свим осталим установама у систему. 

О свему наведеном припадници службе за обезбеђење су писменим путем 
преко писарнице завода обавестили своје руководиоце још почетком 
године.Сматрамо да је послодавац био у законској обавези да на наведено 
одговори писменим путем али то није учинио и сматрамо да је тиме починио 
дисциплински преступ. 

Молимо Вас да испитате наводе из овог дописа и предузмете адекватне 
мере из своје надлежности или ће у противном запослени бити принуђени да се 
позову на члан 19.Посебног колективног уговора за државне органе. 

У прилогу дописа достављамо Вам и списак са потписом 53 припадника 
службе за обезбеђење ове установе који су својим потписима и иницирали 
упућивање овог дописа 

С поштовањем,  
 
 
Дана 02.10.2017.године   Председник 
      Ј.С.О. 
                                                                                                              Куриџа Драгољуб 
 
 


