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Велимир Видић отвара састанак и упознаје присутне чланове Делегације 
синдиката са новим Директором управе Миланом Стевовићем и изражава наду у 
будућу добру сарадњу и заједничко деловање синдиката и управе на 
превазилажењу постојећих проблема и поправљању тренутног стања. 
 
Након међусобног представљања чланова Делегације синдиката реч је узео 
Директор управе Милан Стевовић. 
 
Милан Стевовић износи да је по струци доктор правних наука и да је до сада 
обављао више одговорних функција у судству и адвокатури и да му је изразита 
част што је изабран да стане на чело једног од најодговорнијих система у 
држави.Наводи да му ништа није тешко да уради и не дозвољава да нико блати 
државу,раднике и људе који раде на тако одговорним пословима.Позива 
представнике запослених да заједнички производимо и удружимо енергију у циљу 
што ефикаснијег обављања поверених послова и задатака.Одаје признање 
запосленим за досадашњи рад у изразито сложеним и тешким условима.Изражава 
жељу да се постојеће стање у систему извршења одржи и унапреди и да је управо 



са тим цињем и прихватио поверену му функцију иако није био ни свестан у шта 
улази и у чега се упушта.Ово је било последње постављење у Министарству правде 
и он се својски трудио да што пре проникне у проблематику и да ће у наредном 
периоду посетити све установе у систему и његова је жеља да приликом посете 
установама обави и разговор са запосленима у тим установама.Жеља му је да 
договоримо платформу за будући рад и у том смислу жели да истакне следеће 
чињенице:ред,рад и функционисање.Код таквог стања ствари запослени су прва 
линија фронта и та угроженост заслужује посебан третман како радни тако и 
финансијски.Једном речи циљ је да се заједнички изборимо за бољи статус 
запослених. 
Чабрић Драган упознаје присутне чланове Управе за извршење кривичних 
санкција са чињеницом да се пред њима налазе представници два репрезентативна 
синдиката који окупљају скоро 3.500 запослених у систему извршења кривичних 
санкција и да то довољно говори о озбиљности,тежини и капацитету који ова 
синдикална делегација има у контактима са представницима Управе за извршење 
кривичних санкција.Наводи да су ова два синдиката 01.11.2012.године потписала 
Протокол о сарадњи и Платформу о заједничком наступу у преговорима са 
Управом за извршење кривичних санкција којом су и регулисали дневни ред за овај 
састанак.У складу са дневним редом дефинисани су и најважнији проблеми који 
муче запослене у Управи за извршење кривичних санкција као оквир за овај и 
будуће састанке које будемо имали.Управа за извршење кривичних санкција мора 
да цени да се пред њом налазе удружени представници два репрезентативна 
синдиката као и тежину и озбиљност коју она носи, с обзиром да се у контактима 
са Управом за извршење кривичних санкција појављују представници разних 
синдиката који имају од 5 до 30 чланова и нису репрезентативни ни у својим 
установама а у најбољем случају делују у једној или две установе у систему што им 
не даје капацитет да воде социјални дијалог са Управом за извршење кривичних 
санкција већ се тај дијалог треба водити на нивоу установа у којима делују са 
управницима тих установа како је регулисано и Законом о раду а не да им се даје 
прилика да преговарају и остварују контакте изван својих капацитета.Једном речи 
Управа за извршње кривичних санкција треба да се руководи Законом и да 
социјални дијалог и преговоре води са репрезентативним синдикатима а то су ова 
два синдиката и да се напокон поклони пуна пажња институцији 
репрезентативности синдиката.У складу са предходним договором ја сам изнео овај 
уводни део а конкретније ствари о проблемима запослених изнеће колега Куриџа 
Драгољуб и то су општи проблеми запслених а појединачне ће изнети и остали 
чланови делегације. 
Куриџа Драгољуб каже да ће у дискусији настојати да буде што краћи и 
економичнији с обзиром да је проблематика о којој ће дискутовати већ позната 
саветницима у Управи за извршење кривичних санкција али је неопходно да се са 
њом упозна и Директор управе.У погледу материјалног положаја запослених 
наводи да исти није адекватан сложености и одговорности посла којим се 
запослени баве и да исти треба да се поправи у складу са могућностима државе и 
буџета који је у овом тренутку рестриктиван и једва скрпљен али да поправљање 
материјалног положаја запослених мора да буде приоритет у наредном периоду у 
односу на друге кориснике буџета.Услови рада у запослених се тешко мењају без 
већег улагања државе у систем извршења и ми очекујемо да држава и управа у 
наредном периоду томе посвете максималну пажњу и допринесу поправљању 
истих.Оно што је у овом тренутку најважније и што има приоритет у раду и 
ангажовању синдиката је израда Правилника о бенефицираном радном стажу и у 
том погледу смо доставили бившем Директору управе ставове синдиката у 5 тачака 
којима смо захтевали да се у израду истог укључе и представници 
репрезентативних синдиката и да се не слажемо са редукцијом постојећих 



бенефицираних радних места у степену увећања стажа осигурања и његово 
смањење за поједина радна места у служби за обуку и упошљавање са 16 на 14 
месеци јер за то не постоје никакви нови разлози који би то оправдали с обзиром да 
се посао запослених и услови рада нису унапредили и да запослени на тим радним 
местима раде у још тежим условима него што су до сада радили и са повећаним 
обимом посла а за 90.000 запослених у другим безбедносним структурама нису 
подлегали редукцији као што је војска,биа,полиција.Амнестијом која следи ће се 
делимично растеретити затворски капацитети али само привремено у следећих 3-6 
месеци јер ће нови прилив осуђених, ствари вратити на почетни положај, и због 
тога је неопходно што пре спровести конкурсе за попуњавање радних места у 
служби за обезбеђење у складу са новим Правилником о систематизацијама радних 
места.По мом сазнању у следећој години је предвиђено запошљавање укупно 141 
запосленог у Управи за извршење кривичних санкција али ми није познато у којим 
установама и на којим радним местима па би било добро уколико би могли да 
добијемо тај одговор.Ово питање је битно и из разлога стављања у функцију нових 
павиљона у ВПД Крушевац који су изграђени из средстава донација Европске 
уније а не могу да се ставе у функцију јер недостају извршиоци у служби за 
обезбеђење.Посебно питање које захтева одговор је и питање запослених на 
одређено време с обзиром да су се доношењем новог Правилника о 
систематизацији радних места стекли услови за њихов пријем у стални радни 
однос.Наравно став синдиката је да се изнађе могућност да се ови запослени у 
складу са процедуром преведу у стални радни однос с обзиром да на тим радним 
местима раде на одређено од 3-7 година а у ВПД Крушевац таквих запослених је 26 
што чини 10% од укупног броја запослених у тој установи а и у свим другим 
установама постоје такви запослени и за њих се у буџету редовно обезбеђују 
средства за исплату зарада и њихово превођење у стални радни однос неби државу 
ништа коштало а дало би им сигурност коју сада немају.Законом о буџету је 
дефинисано да је и у следећој 2013-ој години предвиђено напредовање запослених 
у виши платни разред и то за укупно 20% запослених што је у супротности са 
Законом о платама државних службеника и намештеника који је предвиђао да у 
2013-ој години напредују у виши платни разред сви запослени.С обзиром да смо на 
тај начин стављени пред свршен чин а то је оправдано рестриктивним буџетом због 
недостатка новчаних средстава наш је став да је неопходно да управници 
испоштују оно што је предвидео Закон о буџету с обзиром да поједини управници 
и до сад нису поштовали закон и нису омогућавали напредовање 20% запослених 
што је закон предвиђао као и исплату награде намештеницима у износу до 50% 
зараде свака три месеца с обзиром да исти не могу да напредују кроз платне 
разреде.Поред ових системских проблема морам да истакнем и проблем са 
униформом за запослене у служби за обезбеђење и питање службених 
легитимација с обзиром да по нашој процени око 30% запослених у служби за 
обезбеђење нема службену легитимацију то јест сви запослени од 2007-ме па на 
овамо.Везано за службу за обезбеђење је и питање иницијативе коју смо покренули 
за измену назива Службе за обезбеђење у Затворска или Правосудна полиција.И на 
крају да изнесем проблем са исплатом заосталих дневница и путних трошкова који 
касне и то дневнице од месеца марта а путни трошкови од месеца јуна као и рок за 
исплату јубиларних награда за запослене с обзиром да су средства у буџету за ту 
намену обезбеђена у буџету за 2012-ту годину као и питање седстава за пакетиће за 
децу запослених до 10 година старости и наш предлог је да тај износ буде 5.000 
динара.С обзиром да смо као синдикат имали договор са Министарством правде да 
ће исти да финансирају 50% трошкова за запослене и да је Министарство то 
испоштовало за 1.300 запослених у судовима и пренело средства истим а да Управа 
прави проблем за 90 запослених у Установама за извршење кривичних санкција 



који су учествовали на истим играма и на тај начин примењује двоструке аршине у 
односу на запослене. 
Милан Стевовић напомиње да му је један део ових проблема познат али се са 
једним делом проблема први пут сусреће и управо због тога је и неопходно да се 
одржавају овакви састанци са синдикатом да би добио бољи увид у комплетно 
стање у Управи за извршење кривичних санкција.Што се тиче заосталих дневница 
каже да је дао налог да се наплате трошкови привођења на нивоу Министарства 
правде и Високог савета судства и да би по наплати требало да буде решен проблем 
заосталих дневница,што се тиче јубиларних награда оне ће бити исплаћене 
запосленим до краја године,средства за исплату пакетића су обезбеђена и биће 
реализована до краја године и спискови су већ достављени од стране установа и 
покушаће да уваже предлог синдиката да то буде 5.000 динара по детету.У погледу 
заосталих путних трошкова каже да ће дати налоге да се до краја године реши 
проблем заосталих путних трошкова и да се то сведе у нормалне оквире исплате с 
обзиром да се ту ради о обавезним давањима за запослене али да је на тој позицији 
у буџету проблем правила исплата додатка за одвојен живот која се исплаћује са 
исте апропријације у буџету.Што се тиче трошкова за радничке игре мора да изнесе 
тај проблем на колегијуму са Министром правде с обзиром да је проблем 
направила бивша министарка која је потписала да се ти трошкови исплате од 
судских такси а Управа не располаже са тим средствима.Његова идеја је да се у 
буџету повећа позиција за исплату награда и бонуса запосленим с обзиром да по 
закону постоји могућност награђивања запослених од стране Директора управе до 
30%.Залагаће се да се за Дан установа за извршење кривичних санкција запосленим 
додељују признања и плакете за рад и залагање у предходној години као и да се 
организује смотра запослених у служби за обезбеђење у појединим свечаним 
приликама.Битан је статус запослених у служби за обезбеђење с обзиром да се на 
издржавању казни налази крем европског криминалитета и с тим у вези Управа за 
извршење кривичних санкција ће иницирати измене Закона о извршењу кривичних 
санкција којим ће запослени у служби за обезбеђење добити статус затворске или 
правосудне полиције а самим тим и статус овлашћеног службеног лица и на основу 
тога би могли да носе оружје и без измене Закона о оружју и муницији с обзиром 
да би имали статус полиције.Очекује да би то могло да иде у скупштинску 
процедуру током јуна месеца након чега би се мењале и службене значке као и 
службене легитимације за све запослене у складу са новим статусом.Што се тиче 
правилника о бенефицијама наводи да је оформљена радна група за израду 
правилника и да је спреман да се у ту радну групу укључи и један представник 
синдиката и оставља синдикатима да се договоре о представнику у тој радној 
групи.Износи став да је за то да се прописи не пишу у кабинету него на терену.Што 
се тиче пријема запослених износи да је тачно да је Управи за извршење кривичних 
санкција дозвољен пријем 141 запосленог и то 30 запослених у пробационој 
служби у сектору алтернативних санкција која треба да се формира у складу са 
Акционим планом из Стратегије за растерећење затворских капацитета који је 
донела предходна влада и који је и даље актуелан и неће се мењати,неколико 
медицинских техничара а остало би углавном требало да буду запослени у служби 
за обезбеђење.Конкурси за пријем ових запослених би требало да се спроведу у 
марту месецу а запослене за функционисање нових павиљона у ВПД Крушевац 
Управа би могла да обезбеди слањем запослених на испомоћ из других установа 
које су у близини Крушевца јер нам није у интересу да не профункционишу нови 
павиљони у које је толико уложено и да не користимо те капацитете.Слаже се да су 
управници обавезни да поштују закон у погледу напредовања запослених и 
награђивања намештеника.У вези тужби запослених саветника Управа за извршење 
кривичних санкција нема ингеренције с обзиром да је то у надлежности судова који 
су независни у свом раду а у погледу различитих пресуда у истој правној ствари 



које изричу судови индикативно је да ниједан од судија који је судио у тим 
предметима није нашао за сходно да обустави судски поступак и затражи решавање 
предходног правног питања да би прешао на решавање конкретне правне ствари.У 
погледу понашања правобранилаштва које се у неким случајевима жали на 
првостепене пресуде а у неким не предлаже да синдикат упути допис Републичком 
јавном правобранилаштву како би указао на те недоследности и захтевао 
интервенцију истог.Проблем са Апелационим судовима којих има 4 и сваки 
независно поступа од другог Министарство ће да реши на тај начин што ће у 
реформи судске мреже предвидети постојање само једног Апелационог суда у 
Београду а остала 3 ће бити одељења истог.Није логично да се неко у истој правној 
ствари наплати а да други немају то право и констатује да ће то на крају сигурно 
државу више да кошта. 
Новаковић Млађан се слаже са изнетим у предходној дискусији од стране 
представника синдиката и одговорима које је дао Директор управе и позива истог 
да посети Специјални затворску болницу и упозна се са катастрофалним условима 
рада у којима раде запослени у тој установи. 
Милан Стевовић даје обећање да ће заједно са Министром правде посетити 
Спесијалну затворску болницу у склопу посете установама које је планирао. 
Дакић Драган се придружује излагањима и нема шта да дода.Сматра да ће 
запослени бити задовољни уколико се оно о чему смо разговарали и реализује. 
Папић Добривој се такђе слаже са изнетим и додаје да је пријатно изненађен 
атмосфером на састанку и конструкивним дијалогом који је вођен а у предходном 
периоду то није био случај и додаје да би реализација оног о чему је разговарано 
био видан помак који би задовољио запослене.Истиче да су битне системске ствари 
које треба да се решавају на оваквим састанцима а да појединачни проблеми на 
нивоу установа треба да се решавају на нивоу установа са управницима и у 
социјалном дијалогу са њима. 
Божовић Милорад жели да поново истакне проблем запослених саветника којима 
је незаконито исплаћивана зарада и који су поднели тужбе суду а којих у Управи за 
извршење кривичних санкција има око 400 од којих су неки на судовима остварили 
то право и исплаћени а другима се то право негира.Невиди какав је интерес државе 
у томе да се запослени туже са њом до Стразбура а и овакво истеривање правде 
кошта запослене око 1.000 еура да дођу до Стразбура а све ће то на крају држава 
морати да плати.Поред тога износи проблем у исплати прековремених сати у КПЗ 
Падинска Скела јер се неким запосленима ови сати исплаћују а некима се мењају у 
слободне дане и кад их искористе истима се нагомилава посао који их чека тако да 
се додатно оптерећују јер тако нагомилани посао мора и да се заврши.Износи да се 
запосленима не плаћа додатак за замену када обављају послове на замени других 
колега.Посебно истиче проблем са исхраном запослених у току рада која није 
омогућена запосленима од стране установе а запослени су удаљени од града и 
немају могућност да се хране у току смене која траје по 12 часова.Посебан проблем 
су и запослени пензионисани радници МУП-а који раде у Управи за извршење 
кривичних санкција и сматра да у управи има довољно стручних и квалитетних 
људи који могу да раде на тим местима и још квалитетније обављају 
послове.Запослени у звању саветника нису добили повећање плата а оних 20% што 
им је дато то је само враћено оно што им је узето незаконитом уредбом. 
Велимир Видић износи да запослени који су пензионисани имају право да наставе 
да раде и после пензионисања у складу са законом и да управа њиховим 
ангажовањем није прекршила закон те да је таква била политика предходног 
Директора управе и да они сада не могу да се реше тих запослених јер немају 
никакав правни основ да би се на њега позвали.Што се тиче исхране запослених 
износи пример како је то било решено док је он био управник у КПЗ Падинска 
Скела када је запосленима било омогућено да се храна спрема у установи јер за то 



постоје услови и да се формира јеловник сваке недеље а да се запосленима оброци 
наплаћују по привилегованој цени која би покривала основне трошкове без 
економске добити, али да не би били на осуђеничком казану, и не види разлог 
зашто се то и даље не ради. 
Чабрић Драган износи проблем председника синдиката Независност у ОЗ Нови 
Пазар Марашевић Здравка који је враћен са суспензије и почео је да ради али је 
извређан од стране управника те установе и према којем се врши по његовом 
мишљењу тортура заснована на националној основи од стране управника затвора и 
тражи посредовање управе у овом случају и да се ствари испитају. 
Куриџа Драгољуб се слаже да се испитају чињенице везане за овај случај и 
напомиње да је Марашевић Здравко био председник синдикалне организације која 
је припадала Ј.С.О.док није суспендован са посла због оптужбе да је извршио 
кривично дело за које се гони по службеној дужности.И поред тога што је 
суспендован од истог се очекивало да настави да обавља своју функцију као 
изабрани председник синдикалне организације што он није чинио и из тог разлога 
је узурпирајући печат и потпис онемогућио нормално функционисање синдикалне 
организације више од годину дана и њено гашење што смо били дужни да 
спречимо његовим смењивањем и новим изборима у синдикалној организацији а 
касније смо имали проблема због печата и били смо принуђени да извршимо 
пререгистрацију синдикалне организације у Министарству за рад и формирамо 
нову синдикалну организацију.И поред проблема које смо имали са истим који је у 
сталном конфликту са околином и управницима сматрамо да исти не треба да трпи 
због повратка на рад са суспензије и уколико чињенично постоје проблеми на које 
се исти жали они треба да се испитају и превазиђу интервенцијом управе. 
Милан Стевовић каже да ће ступити у контакт са управником затвора у Новом 
Пазару и испитаи чињенице и наводе везане за тај служај.  
 
 

Након дискусије можемо да констатујемо следеће закључке: 
 
 

 
1. Социјални дијалог између репрезентативних синдиката и управе ће се 

наставити и састанци ће бити одржавани тромесечно 
2. Управа за извршење кривичних санкција ће предузети све да се заостале 

дневнице и путни трошкови исплате до краја године 
3. До краја године ће бити исплаћене јубиларне награде за запослене који су то 

право стекли у току 2012-е године 
4. До краја године биће обезбеђена новчана средства за новогодишње пакетиће 

за децу до 10 година уз уважавање предлога синдиката да тај износ буде 
5.000 динара 

5. На колегијуму у Министарству правде биће изнет проблем са рефундацијом 
трошкова за радничке игре за запослене из затворског система који су 
учествовали на истим 

6. Управа за извршење кривичних санкција ће се заложити да се приликом 
израде наредних буџета обезбеде већа средства на позицији награде и 
бонуси за запослене 

7. Управа за извршење кривичних санкција ће наставити са обележавањем 
дана установа за извршење кривичних санкција којом приликом ће се 
вршити и додела плакета и награда запосленима 

8. Управа за извршење кривичних санкција ће иницирати измене Закона о 
извршењу кривичних санкција којима ће запослени у служби за обезбеђење 



добити статус затворске или правосудне полиције и статус овлашћеног 
службеног лица који могу да носе оружје 

9. Након усвајања измена Закона о извршењу кривичних санкција мењаће се 
значке и биће израђене нове службене легитимације за све запослене у 
складу са измењеним називом службе за обезбеђење 

10. У радну групу за израду Правилника о бенефицираном радном стажу биће 
укључен и представник синдиката 

11. Управа за извршење кривичних санкција ће у складу са законском 
процедуром решити питање запослених на одређено време на тај начин да 
запослени који су радили на одређено време наставе и даље да раде а не да 
се примају други запослени 

12. Питање запослених потребних за функционисање нових павиљона у ВПД 
Крушевац до пријема нових радника биће премошћено слањем запослених 
из других установа на испомоћ 

13. Управа за извршење кривичних санкција је сагласна да су управници 
обавезни да донесу решења о напредовању 20% запослених у виши платни 
разред у складу са Законом о буџету и да се редовно исплаћују награде 
намештеницима за које су обезбеђена средства у буџету 

14. Управа за извршење кривичних санкција нема ингеренције по питању тужби 
које су поднете од стране саветника с обзиром да не може да се меша у 
независност рада судова али подржава запослене у настојањима да остваре 
своја права и тим путем 

15. Управа за извршење кривичних санкција ће испитати наводе запосленог 
Марашевић Здравка из ОЗ Нови Пазар и интервенисати у том случају код 
управника установе 

16. Установе су обавезне да врше исплату прековременог рада у складу са 
законом и то увек кад не постоји могућност да се запослени у току наредног 
месеца ослободе и искористе вишак сати који су остварили предходног 
месеца 

17. Директор управе и Министар правде ће посетити Специјалну затворску 
болницу и упознати се са условима рада запослених у тој установи 

18. Упутити допис Републичком јавном правобранилаштву да  испита зашто 
правобраниоци неједнако поступају у истој правној ствари везаној за тужбе 
запослених у звању саветника 
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