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Главним повереницима АСНС -
Групације синдиката-УИКС РС 

Предмет: Извештај са осме седнице ИО-АСНС-Групације синдиката-УИКС РС 
од 10.02.2017 год. 

Дана 10.02.2017 год са почетком у 11 часова.одржана је Осма редовна седница 
Извршног одмора АСНС Групације синдиката у Управи за извршење кривичних 
санкција Републике Србије, на позив председника АСНС-групације у просторијама 
централе АСНС. 

Састанку су присуствовали главни повереник АСНС 03 Крагујевац и 
Председник АСНС Групације Синдиката УИКС РС Саша Видосављевић са одбором 
и члановима,присуствовали су и чланови ИО и главни повереник АСНС- КПЗ 
СМитровица Синиша Мишчевић.члан ИО Зоран С Ђурђевић, председник форума 
младих Иван Лазаревић.главни повереник 03 Чачак Александар Гачевић, 
координатор АСНС-Групације синдиката УИКС-а Момо Брауновић.члан ИО и 
главни повереник АСНС 03 Ужица Бране Јанковић са чланом свог одбора Драганом 
Којићем, члан ИО главни повереник АСНС 03 Неготин Драгољуб Јанковић.главни 
повереник АСНС КПЗ за жене Горан Јоновић. 

Председник АСНС групације синдиката УИКС РС Саша Видосављевић упознао 
је присутне са постигнутим резултатима рада Групације са освртом на све већи 
медијски али и директни напад на све што се уради, од стране других синдикалних 
организација. 

На састанку су донети следећи закључци: 
-да се поново упути акт министарки правде Нели Кубуровић за не плаћање 
новогодишњих пакетића деци до 15 година старости.регулисаних ПКУ у УИКС-у РС, 
-да се поново упути акт министарки правде Нели Кубуровић за не добијање 
једнократне помоћи од 12500 дин и 5% повећања плате за све запослене у управи 
за извршење кривичних санкција. 

На предлог главног повереника Бране Јанковића да се састану сви синдикати 
који учествују и не учествују у раду радне групе по питању нацрта закона.остали 
главни повереници су једногласно подржали. 

Члан ИО Жељко Митровић је у кратким цртама пренео разговор и закључке са 
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састанка радне групе. 
Донет је договор да се један од наредних састанака одржи у 03 Падинска 

Скела. 
На састанку је донета одлука да се направи комисија за вођење дисциплински 

поступака од четири члана, с тим што су три члана комисије главни повереници 
АСНС Групације УИКС РС и један члан правник из АСНС РС. 

Председник Групације АСНС УИКС-а упозорио је главне поверенике да је 
неоправдан недолазак на унапред најављене и заказане састанке, већ да је 
неопходно послати заменика или другог члана извршног одбора како би сви 
подједнако учествовали у доношењу одлука. 
Састанак је закључен у 12:30 часова 

АСНС-Групација Синдиката 
Управе за извршење кривичних санкција РС 

..Лредседник 
 


