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Делегација Јединствене синдикалне организације запослених у установама за 
извршење кривичних санкција ( Ј.С.О.) и Гранског синдиката управе,правосуђа,одбране и 
полиције„Независност” је дана 09.11.2017.године одржала састанак са Директором управе 
за извршење кривичних санкција Миланом Стевовићем у Београду, у згради 
Министарства правде,улица Немањина 22-26.  

Састанку присуствују: Милан Стевовић - Директор управе за извршење кривичних 
санкција, и чланови Делегације Ј.С.О.: Куриџа Драгољуб – КПЗ Сомбор, Јанковић 
Андреја-КПЗ Пожаревац,Новаковић Млађен-СЗБ Београд,Бурсаћ Бранислав- КПЗ 
Сремска Митровица, Тасић Милош-ОЗ Лесковац,Томашевић Звонко-КПЗ Београд,Јенић 
Оливера-КПЗ за жене Пожаревац као и чланови Делегације Гранског синдиката 
управе,правосуђа,одбране и полиције „Независност”: Чабрић   Драган - Председник 
синдиката, Дакић Драган-КПЗ Пожаревац и Јанко Станишић-КПЗ Пожаревац. 
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1. Актуелна проблематика запослених у установама за извршење кривичних 
санкција 

2. Разно 
 
 
 
Милан Стевовић је отворио састанак и поздравио присутне чланове синдиката.Наводи да 
нема ништа посебно да наведе у уводној речи и препушта представницима синдиката да 
изнесу проблеме. 
Чабрић Драган поздравља све присутне и захваљује се Директору управе на пријему и 
препушта реч Куриџа Драгољубу који ће да изнесе проблеме које имају запослени. 
Куриџа Драгољуб износи да је на састанку са Министарком правде и Директором управе 
које је Председништво Синдиката правосуђа имало 18.10.2017.године покренут низ 
питања која су актуелна у овом тренутку и да смо на већину добили одговоре али да ће он 
да их покрене и на овом састанку како би се и колеге из другог синдиката а и чланови 
упознали са оним што је договорено али и са оним што је још увек остало не 



разјашњено.Оно што је договорено и што је извесно то је да ће у наредној години 
повећање плате за запослене у Управи за извршење кривичних санкција бити 
10%.Отклоњене су недоумице око тога да ли ће повећање плате бити 5 или 10% с обзиром 
да ће повећање за судије и тужиоце бити 5% а за остале запослене у оквиру Министарства 
правде 10%.Оно на чега нисмо добили одговор је на који начин ће се рачунати повећање 
плате од 10% и која ће нам бити основица за обрачун плате у наредној години.ово питање 
је врло битно с обзиром да није исто да ли ће бити укинут Закон о умањењу зарада и 10% 
ће се рачунати на основицу пре умањења или ће се задржати Закон о умањењу зарада на 
снази и 10% ће се рачунати на умањену зараду са оних 5% повећања у овој години. 
Милан Стевовић износи да повећање плата неће бити проблем јер се и ММФ са тим 
сложио и исто одобрио.Не може да прецизира која ће тачно основица за обрачун плата да 
буде с обзиром да је то у надлежности Министарства финансија и да ће они изађи са тим 
податком и званично га доставити свим органима у наредном периоду. 
Куриџа Драгољуб износи да је на састанку са Министарком правде договорено да се 
исплати други део солидарне помоћи за запослене без бенефиција у току децембра али да 
код солидарне помоћи имамо проблем са две установе и то КПЗ Ваљево и КПЗ Ниш где 
управници одбијају да донесу решења о исплати солидарне помоћи правдајући то 
различитим разлозима и захтевајући достављање различите документације и поред 
договора и инструкција које су добили од Министарства правде и Управе за извршење 
кривичних санкција а и од самог Директора управе на састанку који су имали са њим у 
мају месецу.На тај начин управници тих установа крше договор који је синдикат постигао 
са Министарством правде а крше налог који су добили од Директора управе да то 
спроведу.На тај начин своје запослене стављају у подређени положај у односу на 
запослене у другим установама који су то право у складу са договором синдиката и 
послодавца остварили. 
Милан Стевовић износи да што се тиче солидарне помоћи он се није слагао са тим што 
су изостављени запослени у седишту Управе за извршење кривичних санкција. 
Куриџа Драгољуб износи да синдикат није никога изоставио.Захтев синдиката је био 
исплата солидарне помоћи за све запослене без бенефиција по угледу на стимулацију коју 
добијају запослени у судовима без обзира на стручну спрему.Прерачунавањем 
расположивих средстава која би се могла ангажовати за ову намену и податци које је 
синдикату доставио послодавац су говорили да средства нису довољна да би покрила 
исплату за све већ само за запослене са средњом стручном спремом који и имају најниже 
зараде.Синдикат је прихватио овакву аргументацију и прихватио да се солидарна помоћ 
исплати само запосленима са средњом стручном спремом без бенефиција не искључујући 
и запослене у седишту Управе за извршење кривичних санкција.Ко је и због чега у 
реализацији договора изоставио запослене у седишту Управе за извршење кривичних 
санкција нама није познато и сматрамо да је то директно кршење оног што је договорено. 
Милан Стевовић додаје да је солидарна помоћ била тема на састанку са Министарком 
правде и да је проблем у КПЗ Ваљево и КПЗ Ниш око исплате солидарне помоћи био до 
управника у тим установама.Управник КПЗ Ниш се обратио писмено Управи за извршење 
кривичних санкција са захтевом за дефинисање законског основа за исплату солидарне 
помоћи а управник КПЗ Ваљево је захтевао да му се достави Одлука Министарке правде о 
исплати солидарне помоћи у писаном облику.Након интервенције синдиката на састанку 
са Министарком правде иста је дала налог да се ово питање под хитно реши и то ће бити 
решено са управом у ове две установе. 
Куриџа Драгољуб износи да је са Министарком правде договорено и да се изврши 
исплата у износу од 8.500 динара по учеснику за учешће на радничким играма Синдиката 
правосуђа из затворског система и да се ту ради о стотинак учесника по списковима које је 
синдикат доставио надлежнима. 



Милан Стевовић износи да је Министарка правде дала налог и да ће средства бити 
исплаћена средином децембра. 
Куриџа Драгхљуб додаје да је Министарка правде обећала да ће се заложити на Влади да 
у наредној буџетској години не буде забране на напредовање у виши платни разред у 
складу са оцењивањем као и за исплату награде намештеницима на коју смо већ неколико 
година имали буџетску забрануПоред тога добили смо и обећање да ће се Министарка 
правде заложити да нас и ове године не заобиђу новогодишњи пакетићи за децу.У погледу 
пакетића за децу морам да подсетим да је по колективном уговору то обавеза послодавца 
и да су запослени који су покренули тужбе добили спорове и да имамо неколико 
правоснажних пресуда у којима су судови пресудили у корист запослених и да то може да 
изазове огромне судске трошкове које ће држава морати да плати.Сматрам да Управа за 
извршење кривичних санкција то треба да има у виду с обзиром да ће у случају да нас 
пакетићи и ове године заобиђу сигурно бити утужења и то у великом броју. 
Милан Стевовић износи да не сумња да ће се Министарка правде заложити за наведено и 
износи да су за њу пакетићи приоритет и да се нада да ће пакетића бити.И прошле године 
смо ми имали спремна и одвојена средства за ту намену али нисмо добили зелено светло 
од Владе за исплату.Нада се да ће ове године Влада заузети јединствен став за исплату 
пакетића за сва министарства. 
Куриџа Драгољуб износи да је основ за исплату новогодишњих пакетића за децу 
Колективни уговор.Да је исти потписан од стране послодавца и синдиката и да се 
послодавац добровољно стављањем потписа на њега обавезао да ће да изврши исплату 
пакетића за децу.Ми смо у Колективном уговору предвидели да то буде обавеза 
послодавца то јест Министарства правде.Већина Колективних уговора или готово сви у 
оквиру других министарстава ово питање је решило као могућност а не као обавезу те нам 
с тога није јасно због чега нам је потребно зелено светло од Владе.Ако Влада не жели да 
одобри средства за ову намену за оне којима у колективном уговору стоји исплата 
пакетића као могућност она у сваком случају мора да испоштује оне којима у колективном 
уговору пише да је то обавеза послодавца а самим тим и Владе. 
Куриџа Драгољуб износи проблем са униформом за припаднике службе за обезбеђење 
којој је истекао рок трајања и која је у очајном стању.Посебан проблем представља и 
униформа за 153 приправника који су примљени на рад а немају униформу.Ни колеге у 
оквиру установе не могу да помогну с обзиром да ретко ко има нешто на залихи.Посебан 
проблем је и што систематизација није проширена за овај број приправника па ће се ући у 
проблем кад они буду требали да буду распоређени на одговарајућа радна места након 
положеног приправничког стажа а то је за 2-3 недеље. 
Милан Стевовић износи да је свестан овог проблема и да је систематизација спремна и 
да по новој систематизацији број извршилаца у Управи за извршење кривичних санкција 
треба да буде 4339 у односу на 3984 по садашњој.Наводи да су прибављене сагласности 
свих чинилаца и да би требало да се нова систематизација ускоро усвоји.Што се тиче 
униформе ја сам имао огромне потешкође и одређене закулисне радње и мој је став био да 
униформа мора да буде у квалитету и због тога смо тражили сарадњу института.Чак и кад 
је то стигло имали смо још одређених проблема.Кад сам дошао на место Директора управе 
затекла ме је пријава за тендер за набавку униформе из 2012.године.Службене 
легитимације ће бити набављене до средине новембра а службене значке до краја 
новембра.Тендер за набавку униформе би требало да се распише до краја године. 
Куриџа Драгољуб износи да се доста запослених распитује за Уредбу о пензионисању 
запослених са Косова. 
Милан Стевовић износи  да по Бриселском споразуму комплетно правосуђе прелази под 
ингеренцију Косовских институција и да се та Уредба односи на све запослене у 
правосуђу са Косова а не само за запослене у затворима којих има укупно 112. 



Бурсаћ Бранислав износи да они који су добили стална решења у другим установама а са 
Косова су мисле да су обманути у том тренутку јер сад не могу да се пензионишу по тој 
Уредби. 
Милан Стевовић предлаже да ти запослени поднесу захтеве за пензионисање па нека 
надлежни одлучују по тим захтевима. 
Чабрић Драган износи званичну иницијативу за промену назива службе за обезбеђење у 
правосудна плиција.Износи да је срамно да дневница износи 75 динара и на то нам указују 
сви запослени. 
Томашевић Звонко износи да је у Црној Гори Уредбом Владе уведен назив затворска 
полиција а касније је то унето у ЗИКС и донет је лекс специјалис. 
Милан Стевовић износи да је он желео да се формира правосудна полиција а не само 
затворска полиција.Проблем је са запосленима у судској стражи која је попуњена с конца 
и конопца.Стратегијом за реформу затворског система је предвиђено формирање 
правосудне полиције и дати су рокови али је то немогуће спровести у овом трнутку с 
обзиром да је и даље на снази Закон о максималном броју извршилаца и да је забрањено 
запошљавање а да би формирали правосудну полицију са свим предвиђеним 
ингеренцијама које она треба да има неопходно је запошљавање још око 1000 људи а то је 
у овом тренутку немогуће.Додатно безбедносно питање је како интегрисати судску стражу 
у један такав систем с обзиром да они нису прошли обуку у Нишу као ни адекватне 
провере које би морали да прођу сви припадници правосудне полиције у оквиру 
јединственог система који је предвиђен. 
Чабрић Драган износи да ће упутити званичну иницијативу Влади али желимо да 
добијемо позитивно мишљење Управе за извршење кривичних санкција.Износи да буџет 
за ову годину није предвидео средства за напредовање у више платне разреде али да није 
суспендован закон о платама и напредоваће се кад се створе услови. 
Новаковић Млађен износи да је у току ревизија бенефицираног радног стажа и да то 
ради ревизорскакомисија која није дошла да обиђе Специјалну затворску болницу која је 
једина установа таквог типа и поставља питање како ће та комисија да процени радна 
места без непосредног увида.Износи проблем са недовољним бројем извршилаца у 
служби за обезбеђење у Специјалној затворској болници с обзиром на скраћено радно 
време и да су запослени принуђени да раде дуже а да име се по закону не плаћа 
прековремени рад нити могу да буду ослобођени да користе слободне дане због 
недостатка људства.Запослени који раде са скраћеним радним временом не би смели ни да 
раде продужено. 
Милан Стевовић износи да је свестан проблема и да ће решење покушати да нађе са 
премештајем одређеног броја приправника из других установа након што положе испит за 
звање. 
Јенић Оливера износи проблем са недовољним бројем командирица у Казнено-
поправном заводу за жене у Пожаревцу.Ми имамо 16 командирица а две су на 
трудничком.У смени раде по три мушка командира и једна командирица која је 
преоптерећена и из тог разлога имамо проблем са реализацијом дневних спровода и 
дневних обавеза. 
Милан Стевовић износи да колегиница обави разговор са управником и да исти тражи 
сагласност Управе за извршење кривичних санкција за предлог Влади за запошљавање 3-4 
командирице.Може и да се запосли 10% на одређено време што је мало шкакљиво код 
службе за обезбеђење али није противзаконито и те случајеве смо имали и у другим 
установама као што је ОЗ Нови Сад кад је био у сличној ситуацији и то може да буде 
привремено решење.Комуницирајте са управницима јер само тако можемо доћи до 
решења.Иначе у овој години смо 61 запосленог на одређено време примили и превели у 
статус запослених на неодређено време. 



Тасић Милош износи да су запослени у ОЗ Лесковац који су поднели жалбе за пакетиће  
добили понуду да повуку жалбе и да ће добити слободне дане те поставља питање дали ти 
слободни дани излазе из редовног рада или не.Ако неко добије слободан дан он је са 
сатницом на крају месеца у минусу.Износи да у његовој установи постоји проблем са 
тумачењем Колективног уговора од стране правнице и пита да ли постоји могућност да се 
у свим установама колективни уговор тумачи на исти начин у погледу солидарних 
помоћи,плаћеног одсуства критеријума за годишњи одмор и слично. 
Милан Стевовић износи да Колективни уговор не би требало да се тумачи и ако он није 
јасан ја онда не знам шта да кажем.Колективни уговор је наша заједничка интенција и 
правници морају да се више едукују и да буду више информисани. 
Новаковић Млађен износи проблем са запосленим који има 90% телесно оштећење и где 
правна служба није хтела да потпише за плаћено одсуство и на крају је управник потписао 
а ни заменик управника није хтео да потпише. 
Милан Стевовић износи да у 2017 години на позицији 414 која се односи на помоћ 
запосленим нема дуговања. 
Јанковић Андреја износи да смо ми осигурани преко Делта ђенерали осигурања само у 
случају насилне смрти и сматра да послодавац треба то да измени и да тражи у случају 
смрти без прецизирања начина смрти. 
Милан Стевовић износи да се такав предлог достави начелнику за материјално 
финансијске послове у Управи за извршење кривичних санкција Милану Танасковићу јер 
његов ресор покрива све јавне набавке. 
Тасић Милош износи да је постигнут договор са ВМА око лечења за осуђена лица али за 
запослене то није реализовано иако је постојала иницијатива у том погледу. 
Милан Стевовић износи да би се можда могла разрадити могућност да се запослени лече 
у Специјалној затворској болници. 
Томашевић Звонко даје конкретан предлог да се обједине осигурања министарства 
правде,полиције и војске и да се на тај начин запослени лече на ВМА. 
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