
 

       Број: 19/2016 

       У Београду, 1.11.2016. године                                                                                   ТВ Б92 

                                                                                                          главном и одговорном 

уреднику информативног програма,                                                                                                                             

господину  Верану Матићу   

       Предмет: Право на одговор 

       Поштовани, 

 

       Дана 31. октобра 2016. године у емисији Б92 Кажипрст, аутора и водитеља Сузане 

Трнинић,  објављена је нетачна информација да, Момo Брауновић председник АСНС- 

Групација синдиката Управе за извршење кривичних санкција прима две плате, од којих је 

једна од Управе за извршење кривичних санкција, са јасном конотацијом и поруком даје 

подмићен и да је то разлог зашто АСНС неће да се придружи најављеном и наравно, 

отказаном, штрајку Синдиката запослених у правосудним органима РС. Овом грубом 

неистиним нанета је велика штета и повређено право и интерес како Моме Брауновић, 

лично, тако и синдиката АСНС па на основу чл. 83., 86., 87. и 96. Закона о јавном 

информисању и медијима ( Сл. гл . РС бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 ) захтевам да у првој 

наредној емисији Кажипрста, уз назнаку одговор, објавите следеће: 

“Дана 31.октобра 2016. године у емисији Кажипрст изнета је груба и тенденциозна  неистина 

да председник АСНС- Групација синдиката Управе за извршење кривичних санкција прима 

две плате од којих једну прима од Управе за извршење кривичних санкција са јасном 

конотацијом и поруком  да је на тај начин подмићен и да је то разлог што АСНС неће да 

учествује у највљеном штрајку Синдиката запослених у правосудним органима, који је, 

иначе и наравно, отказан. Обавештавамо јавност и чланове синдиката да Момo Брауновић, 

председник АСНС-групација синдиката Управе за извршење кривичних санкција, прима 

једну плату коју зарађује као радник  Окружног затвора у Београду и то је једини приход 

који остварује што се може лако проверити у пореској управи, као и из обрачуна зараде који 

достављамо на увид.  

Такође, права истина и разлог зашто АСНС–Групација синдикати управе за извршење 

кривичних санкција не штрајкују је договор постигнут дана 28. октобра 2016. године са 

Министром  Правде Нелом Кубуровић и то: да се посебним законом уреди статус запослених 

у Управи за извршење кривичних санкција,  да се плата запосленима повећа за 5%,  да неће 

бити отпуштања запослених укључујући и запослене на одређено време, ургентно обезбеде 

униформе за све зпослене, да ће Управа сносити трошкове замене  здравствених књижица, да 

ће, у складу са новим, посебним законом, сви запослени имати службене легитимације, као и 

да ће АСНС учествовати у раду радних група Министрства и Управе.   



Слађанка Милошевић ће своје лажи морати да докаже на суду.” 

Очекујемо да ћете, у складу са законом,  објавити овај одговор како не би били принуђени да 

се за заштиту својих права обратимо надлежним правосудним органима. 

Са поштовањем, 

                                                                    




