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ЗАПИСНИК СА САСТАНКА ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ СИНДИКАЛНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 

КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА (Ј.С.О.) И ГРАНСКОГ СИНДИКАТА 
УПРАВЕ,ПРАВОСУЂА,ОДБРАНЕ И ПОЛИЦИЈЕ „НЕЗАВИСНОСТ” СА 

ДИРЕКТОРОМ УПРАВЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА 
  
 

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 12.06.2017.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,Велимир Видић кординатор у Управи за извршење кривичних санкција,Милан 
Танасковић начелник сектора за финансије у Управи за извршење кривичних 
санкција,Сања Дамјановић начелник сектора за људске ресурсе у Управи 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.У уводној 
речи наводи да је неопходно да због бројности делегације синдиката одмах почнемо са 
састанком у циљу економичног коришћења времена и осталих обавеза које има. 
Куриџа Драгољуб износи да је на састанку Одбора Јединствене синдикалне организације 
донета одлука да се на следећем састанку са Директором управе покушају добити 
конкретни одговори на поједина питања која муче запослене.У том контексту једно од 



кључних питања је примена Закона о платама у јавном сектору који се најављује да ће 
ступити на снагу то јест бити донет и примењиван од наредне године.С тим у вези питање 
је где су конкретно запослени у Управи за извршење кривичних санкција у том закону 
који ће им кројити плате а посебно са аспекта вредновања рада запослених здравствене 
струке у Специјалној затворској болници с обзиром на звања која имају а која нису 
усклађена са звањима у здравственом систему. 
Сања Дамјановић износи да кад ступи на снагу Закон о платам у јавном сектору Управа 
је дужна да донесе нову уредбу о коефицијентима.Предходно је урађен каталог звања 
запослених у Управи за извршење кривичних санкција и тај број је смањен у односу на 
предходно стање са звањима и уједначен са новодонетим систематизацијама у складу са 
Законом о максималном броју извршилаца који је донела Влада.Што се тиче запослених у 
здравственој служби у Специјалној затворској болници идеја је да се њихове плате 
регулишу по угледу на запослене у секундарној здравственој заштити у оквиру 
миниостарства здравља.Пре ступања на снагу закона морала би се формирати радна група 
за израду Уредбе са министарством финансија. 
Милан Стевовић предлаже да се у радну групу укључе и представници синдиката. 
Куриџа Драгољуб износи да колико он схвата и уколико се донесе Закон оплатама у 
јавном сектору он се не би одмах примењивао од 01.01.2018.године већ би био дат 
одређени рок за доношење нове уредбе. 
Сања Дамјановић износи да је тај законски рок 6 месеци и да би у том периоду радна 
група требала да изради нови предлог Уредбе о коефицијентима у сарадњи са 
министарством финансија. 
Куриџа Драгољуб поставља питање исплате стимулације за запослене са средњом 
стручном спремом који немају бенефицирани радни стаж и имају најнижа примања у 
складу са договором постигнутим са синдикатом. 
Милан Танасковић износи да је извршена анализа колики је то број запослених и колики 
би износ средстава требало обезбедити и да се дошло до закључка да Управа та средства 
не може обезбедити из сопствених прихода.Једина могућност до које се дошло уз 
разумевање министарке правде и њену подршку је да се исплати износ од по 4.000 динара 
по запосленом кроз вид солидарне помоћи за рехабилитацију запослених у складу са 
колективним уговорм а и за то решење смо морали да се обратимо влади да нам 
пренаменује средства за ту намену која нам недостају.Добили смо сагласност Владе за 
реализацију овог решења за првих 6 месеци а за други део реализације ће мо морати да се 
обратимо поново Влади с обзиром да се пренамена средстава у буџету одобрава на рок од 
6 месеци и то би било крајем године. 
Куриџа Драгољуб износи да у том случају запослени би морали да се обраћају посебним 
захтевом за исплату солидарне помоћи и да прилажу здравствену документацију о 
потреби за рехабилитацијом. 
Сања Дамјановић износи да је процедура таква али да је то једино могуће и износи да ће 
то бити само формалност и да је уз захтев потребно приложиоти било какав извештај од 
лекара опште праксе о потреби рехабилитације.Управници ће на основу тога донети 
решења о исплати солидарне помоћи а уколико им при реализацији било шта није јасно 
дужни су да се обрате Управи за извршење кривичних санкција и то лично њој или 
начелници сектора за правне послове Биљани Станишић од којих ће добити детаљна 
упутства око доношења решења. 
Куриџа Драгољуб поставља питање Правилника о бенефицираним радним местима у 
Управи за извршење кривичних санкција у склопу најављене измене закона о пензијском 
и инвалидском осигурању. 
Велимир Видић износи да је ревизија Правилника о бенефицираним радним местима 
требала да се изврши у року од 10 година од доношења правилника и пошто то није 
учињено а истекао је рок Државна ревизорска агенција је преузела тај део посла на себе и 



то раде код свих државних органа који нису извршили ревизију у року.Они су тај део 
преузели и треба да га заврше до краја децембра и да након тога дају препоруку која би 
била обавезујућа за државни орган.У том контексту представници Државне ревизорске 
агенције су већ обишли поједине установе у систему а до краја године ће још неке у 
складу са својим планом поступања.Надлежни министри нису могли да постигну договор 
око ревизије правилника у законском року и сад ће Државна ревизорска агенција то да 
решава а са њом државни орган не може да се договара. 
Милан Стевовић износи да је министарство за рад покренуло причу око бенефиција из 
разлога што су велики издаци за пензије.Ми смо хтели да задржимо садашњи статус што 
је могуће дуже.Постављали су много питања и утисак је да тачно знају шта 
хоће.Покушали смо да им објаснимо специфичности овог посла и рекли су да ће обратити 
пажњу и да ће то имати у виду с обзиром да су то и по безбедност државе важни 
послови.Мој лични утисак је да неће моћи да остане све како је било.Прихватили су да 
дођу у установе и обиђу радна места а најгоре би било да су то радили кабинетски. 
Чабрић Драган износи да се то све дешава у тренутку када ми имамо мањак750 
запослених и тај део би требали имати у виду. 
Куриџа Драгољуб поставља питање систематизација радних места у установама с 
обзиром на евидентан мањак запослених у скоро свим службама а посебно у служби за 
обезбеђење и здравственој служби.То је случај у скоро свим установама у систему и да ли 
постоји могућност проширења истих. 
Милан Стевовић одговара да смо везани са забраном запошљавања у јавном сектору и да 
Влада сваке године процењује и одређује максимални број запослених и да ту не можемо 
ништа да учинимо.Очекујемо да ће у наредним годинама да Влада мало олабави са 
забраном али ће то зависити од стања у буџету првенствено као и о кретању запослених у 
другим системима.Ми смо издејствовали пријем 153 приправника у службу за обезбеђење 
и свесни смо да је и у другим установама стање лоше али не можемо да пробијамо квоте 
из закона и да добијемо сагласност за пријем нових запослених.Ту ће мо имати проблем и 
код запошљавања у нове установе које су у изградњи и где ће се проширити капацитети. 
Сања Дмјановић износи да се систематизација доноси у року од 60 дана од дана 
доношења Закона о максималном броју извршилаца за наредну годину. 
Куриџа Драгољуб поставља питање пакетића за децу запослених која није реализована а 
Директор нам је на предходном састанку рекао да је Управа обезбедила средства за ту 
намену у складу са колективним уговором. 
Милан Стевовић одговара да нису добили сагласност и зелено светло из Владе и да због 
тога и поред обезбеђених средстава нису могли да реализују тај трансфер. 
Куриџа Драгољуб износи да је сад добра прилика с обзиром да ће бити организована 
обука и полагање приправника да се реализује и договор да се пошаљу на полагање и 
запослени у служби за обезбеђењље који раде на одређено време да и они положе за 
звање. 
Милан Стевовић се слаже позива да се интервенише код управника који имају такве 
запослене да их пријаве за обуку и полагање испита. 
Дакић Драган поставља питање набавке униформи за припаднике службе обезбеђења с 
обзиром да су сви рокови за замену истекли. 
Милан Стевовић износи да је проблем око униформе тај што смо имали примедбе на 
квалитет униформе и насдтојали смо да дођемо до стандардног квалитета те 
униформе.Разговарали смо са војно-техничким институтом и они су оформили екипу као 
и са машинско техничким факултетом који су нам доставили правилник.И ми смо на 
нивоу управе оформили комисију која се није могла усагласити и ми то морамо да 
пресечемо. 
Бурсаћ Бранислав износи да је Правилник о униформи проблем око рокова ношења 
униформе и око тога нема сагласности у комисији. 



Милан Стевовић се нада да ће мо у овој години доћи до резултата. 
Милан Танасковић износи да ће се ићи на варијанту тендера за континуирано 
снабдевање за униформу и службене значке у трајању од 2 године. 
Дакић Драган поставља питање о категоризацији затвора. 
Велимир Видић износи да се о томе може разговарати у току израде нове уредбе о 
коефицијентима. 
Томашевић Звонко поставља питање минимума процеса рада у штрајку.Синдикат је 
покренуо поступак пред Агенцијом за мирно решавање колективног спора везаног за 
минимум процеса рада у штрајку али су из управе звали и пренели да су спремни да 
преговарају са синдикатом о том спору и без посредовања агенције. 
Милан Стевовић износи да је управа спремна да преговара о том са синдикатом и да 
очекује да синдикат достави писмени предлог. 
Чабрић Драган поставља питање суспензије повереника синдиката Независност у ОЗ 
Лесковац који је суспендован већ 7 месеци.коме се ставља на терет да је подстрекавао 
осуђено лице на побуну.Ми сматрамо да постоје услови да се укине суспензија и да се 
врати на посао. 
Тасић Милош износи да су у КПЗ Ниш враћени неки на одређено и тамо раде на 
помоћним пословима и пита да ли може да се направи проходност.Он има положено и 
боји се да ће проћи као 2015. Године у Лесковцу јер није било систематизованог места. 
Милан Стевовић износи да је то мимо одлуке о систематизацији и нас мучи 
систематизација и ми сада тражим,о 200 људи за Панчево. 
Новаковић Млађен износи проблем са скраћеним радним временом у Специјалној 
затворској болници Радимо прековремено и не можемо да користимо слободне 
дане.Поставља питање статуса Специјалне затворске болнице и питање звања у 
здравственој служби која треба да се уподобе са звањима у секундарној здравственој 
заштити. 
Милан Стевовић износи да је он за то да ЦПТИ да препоруку Влади да се повећа број 
запослених у тој установи јер схвата озбиљност ситуације у тој установи. 
Јанко Станишић износи да је у посебном одељењу максимално смањен број запослених 
и да се испод тог броја не може ићи. 
Милан Стевовић износи да 70 људи чува једноцифрен број затвореника и ту морамо 
системски видети шта ће мо даље. 
Јенић Оливера износи да женски затвор није узет у обзир за пријем запослених у службу 
за обезбеђење а имамо дефицит у кадровима.Сад смо баш у мањку са 
командирицама.Проблем је у организацији посла и трпе чак и редовне активности. 
Јанковић Андреј износи проблем са дуговањима синдикату за радничке игре синдиката 
правосуђа из сопствених прихода а то је требало да уплате управници 
Милан Стевовић износи да он нема позицију у буџету за исплату те ставке  и да Управа 
за извршење организује своје игре које већ плаћа и да нема средстава за друге. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Председник 
                                                                                                            Ј.С.О. 
   Куриџа Драгољуб 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


