
СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАЗВОЈА ОБУКЕ И 
УПОШЉАВАЊА ОСУЂЕНИКА 

 
 
ИНСТРУКТОРИ И ОСУЂЕНИЦИ ДО ПОСЛА И ЗАРАДЕ 

 
 
 
АНАЛИЗА СТАЊА 
 
1. установе за извршење располажу грађевинским објектима и опреме у функцији великих 
система, технолошки застарелих, за производњу великих серија које због високих 
трошкова израде и продајних цена не налазе прођу на тржишту: 

- запослени кадар - прати производне програме-неоходна преквалификација 
- низак ниво производне упошљености осуђених 
- тренутна заступљеност малих радионица за занимања: текстилне струке, дрвне 

струке, металске, прехрамбене, графичке, за пољопривредну делатност (ниво 
опремљености изузетно скроман са застарелим машинама и алатима, заштитна 
стедства се скоро не користе, инсталације и прикључци су не адекватни). 

 
2. анализом тржишта односно испитивањем могућности пласмана робе и услуга на 
тржишту (у сарадњи са тржиштем рада, занатском комором, захтевима за одрђеним 
стручним профилима на локалу) закључује се да одређена занимања одговарају тренутној 
тражњи и захтевима тржишта-екстермно, као и задововољење потреба установа за 
извршење-интерно. 
 
3. анализом прописа долази се до закључка да општи прописи додатно отежавају 
пословање реализацијом овог пројекта. 
Неопходно је хитно доношење Акта о радном ангажовању осуђених и Акта о 
систематизацији радних места прилагођеном новом систему организовања одвојено од 
организација затвора на доходовном принципу , организацијски увезане у целину која би 
по групама занатских занимања давале простор унапређења и пласман као и уситњавање 
великих система што доводи до јачања (жилавости) система. 
 
 
 

АНАЛИЗА ЦИЉЕВА И ОЧЕКИВАНИХ РЕЗУЛТАТА 
 
 

ДУГОРОЧНИ ЦИЉ - ИНСТРУКТОРИ И ОСУЂЕНИ ДО ПОСЛА И ЗАРАДЕ 
 
Реализација циља кроз образовање две врсте радионица: 

- симплекс (унутар завода) 
- семидуплекс (економски везане радионице из завода са радионицама ван завода) 

 
Основни циљ - инструктори и осуђеници сами зарађују плату 
 
Последице 

- смањење стопе криминалитета 
- борба против сиромаштва-унапређење стандарда осуђених и њихових породица 
- остварење европских људских права на рад и по основу рада 



- остварење људских права на једнаке шансе  
- затвор као хумана средина 
- развој целокупне личности и оспособљавање за самостално старање о својим 

потребама након извршења санкција  
- остваривање свих права из рада и по основу рада 
- организацијско раздвајање на доходовном принципу економски увезаних 

радионица од организације завода уз промену власничког односа 
- растерећење буџета 

 
 
РИЗИЦИ, ПРЕТПОСТАВКЕ  И ПРЕДУСЛОВИ БЕЗ КОЈИХ АКТИВНОСТИ НЕ 

ДОВОДЕ ДО РЕЗУЛТАТА И ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА 
 
 

- измена позитивних прописа  
- недостатак финансијских средстава 
- неадекватно обучено затворско особље (хитна обука) преквалификација 

инструктора, едукација начелника и шефова службе 
 
 

ФАЗЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИЈИ ПРОЈЕКТА 
 
Прва фаза: 
- пилот пројекат – обука до 100 осуђених разних занатских занимања (реализован) 
 
 
Друга фаза: 

- едукација и преквалификација 
- формирање радних група за измену позитивних прописа 
- формирање радних група за израду идејних пројеката адаптације објеката са 

пратећом инфраструктуром 
- формира грађевинских радионица – обука за рад на адаприрању објеката од 

грађевинских радова преко израде бетонских профила, гредица и остало 
- именовање менаџера као руководиоца радних група 

 
 
Трећа фаза: 
Формирање радионица различитог профила у једном центру (коришћење постојећих 
објеката и опреме)  

– Реализација обуке носиоца обуке по установама 
– Израда пројеката за адаптације објеката-превођење у функцију малих 

радионица са пратећом инфраструктуром 
– Извођење радова 
– набавка опреме и репроматеријала  
– одабир установе и закључивање Уговора о провери стеченог знања и издавање 

потребних диплома и уверења. 
 
 
Четврта фаза: 
- успостављање економске везе занатских радионица на нивоу затвора са радионицама 
изван завода – у сарадњи са Републичком Занатском комором (семидуплекс) 
 



ОЧЕКИВАНИ БРОЈ УКЉУЧЕНИХ У ПРОГРАМ ОБУКЕ 
 

- запослени: за општу  обуку из области радног права и заштите на раду (60 радника) 
- установа за проверу знања (Народни универзитет) – комисија од три члана за свако 
занимање 
- осуђени - на годишњем нивоу:  

- у првој години до 300 
- и другој години до 600 
- у трећој години од 600 – 1000 
 

 
План рађен на бази Пилот пројекта реализоване обуке током 2008. уз сагласност Управе за 
извршење а у реализацији Центра за обуку - Ниш. 
 
Пројекат обухвата 88 осуђеника из свих установа за извршење. Обука рађена у сарадњи са 
Републичком занатском комором, по њиховим програмима уз проверу знања од стране 
њихове комисије уз обуку и инструктора и запосленик из самих установа. 
 
 
Обухваћена су следеће струке: 
 

• Грађевинска 
• Машинска 
• Графичка 
• Угоститељско туристичка 
• Дрвнопрерађивачка 
• Хемијско техничка 
• Текстилна 
• Кожарска 
• Пољопивредна 

 

Са преко 30 занимања. 
 
 
 
 
 
 
С поштовањем, 
 

Центар за обуку, 
         Ниш 


