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Главним повереницима АСНС -
Групације синдиката-УИКС РС 

Предмет: Састанак са директором Управе за извршење кривичних санкција 
од 06.03.2017 год. 

Дана 06.03.2017 год са почетком у 9 часова.одржан је трећи састанак са 
директором Управе за извршење кривичних санкција са преседницом АСНС Ранком 
Савић и представницима АСНС Групације синдиката у Управи за извршење 
кривичних санкција Републике Србије, и то председником АСНС Групације 
синдиката у Управи за извршење кривичних санкција РС, главним повереником 03 
Ужице Браном Јанковићем и чланом ИО АСНС Групације Жељком Митровићем. 

Директор Управе за извршење кривичних санкција др Милан Стевовић отворио 
је састанак и дао реч председници АСНС РС Ранки Савић. 

Председница АСНС РС Ранка Савић упознала је директора са радом 
Групације АСНС УИКС-а и у кратким цртама га упознала са следећим корацима 
које ће иста предузети. 

На почетку састанка члан ИО и члан радне групе Жељко Митровић је лично 
предао предлог нацрта Закона који се односи на Управу за извршење кривичних 
санкција. 

На питање председника АСНС Групације УИКС-а шта се догађа са обећаним 
униформама које су требале бити готове почетком 2017 год, као и службене 
легитимације, уследио је одговор директора да ће униформе и легитимације бити 
али да неможе да прецизира када, да је поново расписан тендер.  
На питање директора зашто није одговорено на послати захтев у вези исплате 
ваучера за пакетиће, исти је одговорио да му је жао што исти нису исплаћени и да 
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то није било у његовој надлежности. 
У даљем току разговора директора смо упозорили да ћемо се обратити тужбом 

за неисплаћене ваучере, као и за повећање 5% и једнократну помоћ од 12500 дин 
радницима Управе, на шта је директор одговорио да радимо по закону. 

На питање директора шта ће бити са радницима који су на одређено време.исти 
је одговорио да је и даље њихов статус непромењен.А што се тиче систематизације 
о повећању броја запослених, још није одлучено.Упуђен је захтев да синдикати 
учествују у изради нове систематизације,што је директор делимично прихватио 
тако што ће главни повереници моћи да у управи имају увид у исту и укажу на 
неправилности. 
Како договор није постигнут тражићемо састанак са министарком правде Нелом 
Кубуровић 

Састанак је закључен у 10:40 часова 

АСНС-Групација Синдиката 
Управе за извршење кривичних  санкција РС       
Лредседник  
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