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Поштовани, 
 
 

Обраћам Вам се у име чланова Јединствене синдикалне организације запослених у 
установама за извршење кривичних санкција који представљају једини репрезентативни 
синдикат у оквиру Министарства правде и Управе за извршење кривичних санкција са 
намером да Вас упознам да је Одбор Јединствене синдикалне организације запослених у 
установама за извршење кривичних санкција на својој седници која је одржана дана 
31.03.2017.године донео Одлуку да се од надлежних захтева смена Директора управе за 
извршење кривичних санкција Милана Стевовића. 

 
У складу са Законом о извршењу кривичних санкција Директора управе на мандат 

од 5 година поставља Влада Републике Србије те се из тог разлога и обраћамо директно 
Вама. 

 
Разлози за тражење смене Директора управе су многобројни али првенствено се 

односе на незадовољство запослених стањем у Управи за извршење кривичних санкција и 
њеним односом према запосленима. 

 
У оквиру социјалног дијалога који водимо са послодавцем добијамо неодређене 

одговоре на питања која муче све запослене у Управи за извршење кривичних санкција а 
тичу се материјалног и социјалног статуса запослених и услова рада.Непоштују се 
елементарна права запослених у погледу радног времена,пауза,накнада за путне 
трошкове,запослени су изложени мобингу од стране руководиоца појединих установа из 
ког разлога је и покренут велики број тужби пред судовима,Годинама се не решава статус 
запослених на одређено време који се у таквом радном односу налазе и по 12 
година.Униформа,опрема и наоружање припадника службе за обезбеђење се не занавља у 
роковима предвиђеним правилницима.Систематизације радних места у Установама за 
извршење кривичних санкција су редуковане и са тим бројем извршилаца је немогуће 
обављати сложене послове и задатке који се постављају пред запослене у затворском 
систему а и тако редукован број запослених се не обнавља након природног одлива 
кадрова што додатно усложњава безбедно обављање послова и задатака у 
установама.Правилник о бенефицираним радним местима се није мењао од 2005.године и 
поред тога што је у међувремену неколико пута мењана систематизација радних 
места.Договори постигнути са синдикатом се не поштују као и одлуке министарке правде 



које се тичу рефундације дела трошкова за радничке игре које организује синдикат 
правосуђа а које се у судовима и тужилаштвима спроводе без већих проблема те се на тај 
начин врши дискриминација запослених у затворском систему у односу на друге 
запослене у оквиру истог министарства.Не поштују се ни одредбе Посебног колективног 
уговора везане за скраћено радно време у Специјалној затворској болници као и одредбе о 
подели новогодишњих пакетића за децу запослених као и обавезе у складу са ЗИКС-ом о 
обавезним периодичним лекарским прегледима запослених који раде на бенефицираним 
радним местима. 

 
С обзиром да кроз социјални дијалог у току више година не успевамо да решимо 

поменуте проблеме од којих смо вам само неке изнели Одбор Јединствене синдикалне 
организације запослених у установама за извршење кривичних санкција је на седници која 
је одржана 31.03.2017.године донео Одлуку да од надлежних тражи смену Директора 
управе те Вам се из тог разлога и обраћамо овим дописом. 

 
 
 
 

 
С поштовањем,  

  
 
    Председник 
    Ј.С.О. 
  Куриџа Драгољуб 
 
 
 


