SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA LESKOVAC

Одбор Јабланичког округа
Синдиката образовања Србије
236/4

30.12.2010.

Лесковац, Косте Стаменковића 2  Тел. (016) 244-613  Факс. (016) 246-908

ЗАПИСНИК
са 1. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије у проширеном саставу, одржане у среду, 29. децембра 2010. године, са почетком у 12 сати.
Седници присуствује председник Синдиката образовања Србије, Бранислав
Павловић и правни саветник у Синдикату образовања Србије, Јован Јерковић.
Седници присуствују чланови Одбора према евиденционом листу у прилогу.
Седницу је отворила и њеним радом руководила председник Одбора, Милијана
Димић.
Констатујући да је је присутан потребан број чланова за пуноправан рад и
одлучивање, председавајућа је предложила следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Актуелна дешавања и проблеми у организацијама на територији
Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије;
2. Текућа питања.
Дневни ред једногласно је усвојен.
ПРВА ТАЧКА
Председавајућа је након краће уводне речи, уз захвалност на одазиву чланова
Одбора у великом броју и након поздрава упућених гостима седница, реч дала председнику Синдиката образовања Србије, Браниславу Павловићу.
У својој дискусији, Павловић се осврнуо на сва актуелна дешавања у систему
образовања и просвете, уз нагласак на тренутне активности синдиката и актовности
у будућем периоду. Наиме, око најаве штрајка запослених у образовању, Одбор је
упознат са Одлуком о ступању у штрајк која је донета на седници РОС-а образовања
дана 28.12.2010. године којом је предвиђено ступање у штрајк од 28. јануара 2011.
године уколико се до тада не потпише Протокол о цени рада за 2011. годину и не
испуне следећи захтеви Синдиката:
1) да се повећање плата свим запосленима у образовању у току 2011. године
реализује на следећи начин:
- плата која се исплаћује у јануару повећаће се за износ раста потрошачких
цена у претходних шест месеци;

- плата која се исплаћује у априлу за износ раста потрошачких цена у предходна три месеца, уз увећање за половину раста реалног БДП у предходној години
уколико је тај раст позитиван;
- плата која се исплаћује у октобру за раст потрошачких цена у предходних
шест месеци.
2) Влада ће обезбедити Законом о буџету Републике Србије за 2011. исплату
запосленима јубиларне награде у складу са Посебним колективним уговором, као и
средства за исплату неисплаћених јубиларних награда за 2009 и 2010. годину.
3) У складу са Посебним колективним уговором за запослене у основним и
средњим школама и домовима ученика, Посебним колективним уговором за високо
образовање и Посебним колективним уговором за студентски стандард, исплатиће се
до краја 2011. године новогодишња награда у нето износу од 5.000 динара.
Према речима Павловића, циљ синдиката је да прво повећање зарада буде
око 6% а на које повећање би се касније обрачунавала остала повећања у току године али да ће чланство бити на време информисано о динамици преговора са ресорним министарствима. Такође, критикован је начин доношења буџета Републике јер је
предлог буџета доставаљен релевантним субјектима само неколико дана пре усвајања где Синдикат није имао времена да упути амандмане на састав буџета уз
напомену да Закон о буџетском систему суспендује све законе, спорауме и протоколе
што је и главни разлог непоштовања Протокола из 2008. године до краја.
Око јубиларних награда, Одбор је упознат да је Законом о буџету предвиђена
исплата јубиларних награда за 2011. годину а да ће накнадно договарати о начинима
за исплату ових награда за 2009 и 2010. годину.
Након дискусије Павловића отворена је дискусија у којој су учешће узели готово сви присутни.
У дисусији чланова Одбора, упућена је критика на начин рада Синдиката
образовања Србије уз констатацију да чланство није задовољно његовим радом пре
свега неозбиљним штрајковима, кратким роковима, непоштовањем потписаних споразума, инертношћу на предлог закона о ПИО итд.
Такође, упећни су предлози за допуну штрајкачих захтева а које се тичу
промене коефицијената и плата за раднике са нижом стручном спремом, реформе
средњих стручних школа, итд. Дат је предлог за разматрањем могућности за повећање зарада у пограничним областима уз захтев да се да подршка овом предлогу и зараде повећају на начин како су повећане здравственом особљу у овим подручјима,
какве су могућности за добијања статуса службених лица за просветне раднике итд.
У наставку дискусије, разговарано је о давању предлога у циљу измена постојећих законских решења у смислу да се испуњењем једног од услова за одлазак у
пензију, запосленом престаје радни однос.
Председавајућа је упознала Одбор да на територији Школске управе Лесковац
супротно одребама Закона о основама система образовања и васпитања и Посебног
колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима
ученика, формиране су две листе запослених са којих се врши преузимање, и то:

1. Преглед радника за којима у школској 2010/2011. години престаје потреба
за радом или остају без дела норме (у складу са законом);
2. Преглед радника са непотпуним радним временом (супротна закону, јер се
на њој налазе запослени који су примљени за део норме, колико и сада
имају).
По овом питању отворена је дискусија.
Након завршетка дискусије, а на основу предлога чланова Одбора Јабланичког
округа Синдиката образовања Србије, једногласно је усвојен следећи
ЗАКЉУЧАК
Упутити допис министру просвете, Жарку Обрадовићу, помоћнику
министра - начелнику Сектора за школске управе и инспекцијске и надзорне послове, Зорану Костићу и начелнику Школске управе Лесковац, Братиславу Васићу од којих ће се захтевати предузмање свих потребних мера у
складу са законом, како би се незаконита листу ставила ван снаге, као и
споразуме који су закључени на основу исте.

Овим је седница завршила са радом у 15:30 сати.

Записник сачинио,
Александар Стојановић

Председник Одбора,
Димић Милијана, с.р.

