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З А П И С Н И К 
 
 

са 2. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржане у 
среду, 26. јануара 2011. године, са почетком у 12 сати. 

Седници присуствује председник Већа, Иван Јовановић и секретар Већа, 
Јовица Недељковић. 

Седници присуствују повереници за територију Власотинца, Лебана и Бојника. 
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. Информација о активностима везаним за организовање и спровођење 

    штрајка Синдиката образовања Србије; 

 2. Текућа питања. 
 
Допуну Дневног реда предложио је председник синдикалне органи-

зације Техничке школе Лесковац, Ненад Стаменковић предлогом о покре-
тању иницијативе за смену председника Синдиката образовања Србије, 
Бранислава Павловића. 

 
Дневни ред са предложен допуном усвојен је једногласно. 

 
 

ПРВА ТАЧКА 
 
Председавајућа је на почетку седнице говорила о предстојећем штрајку запо-

слених у образовању, сходно Одлуци о ступању у штрајк која је донета на седници 
РОС-а образовања дана 28.12.2010. године а 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 захтеви Синдиката у Одлуци о ступању у штрајк. 

Такође, Одбор је упознат са новим, коначним захтевима Синдиката образова-
ња с којим се изашло на предговоре са ресорним министрима који се донекле разли-
кују од захтева наведеним у Одлуци о ступању у штрајк. 

 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA LESKOVAC 

Одбор Јабланичког округа 
Синдиката образовања Србије 



Према информацијама којима располаже председавајућа, штрајк је готово си-
гурно известан обзиром на сигнале из Београда и стањем током преговора и креће 
од петка, 28.01.2011. године, скраћењем часова на 30 минута. 

 
По овој тачки Дневног реда отворена је дискусија. 
 
Општа констатација дискутаната је проблем непостојања јединства међу реп-

резентативним синдикатима, њиховом одвојеном наступу пред представнике ресор-
них министарстава и бољем маркетингу осталих синдиката за време трајања прего-
вора од начина пропагирања захтева Синдиката образовања Србије. 

 
Такође, најоштрије је критиковано иницијално повећање зараде од 2% уместо 

тражених 6% што је изазвало револт и негодовање по синдикалним организацијама 
а што има за последицу, према речима председника синдикалних организација, тен-
денцију смањења чланова самосталног синдиката и пораст незадовољства начином 
рада Републичког одбора и председника РОС-а образовања. Наиме, Одбор је упознат 
са дешавањима у синдикалним организацијама након иницијалног повећања зарада 
и реакцијама чланства на оваква дешавања а што ће се додатно погоршати, сходно 
мишљењу Одбора, након презентовања нових, измењених захтева у којим се нигде 
засигурно и прецизно не помињу проценти повећања зарада. 

 
Даља дискусија чланова Одбора била је упућена на неозбиљан рад Синдиката 

образовања Србије, на лоше информисање чланства и садржај информација које се 
могу видети на званичном сајту Синдиката образовања које не могу да парирају са-
држају са сајтова осталих синдиката. 

 
 Након завршетка дискусије, а на основу предлога чланова Одбора Јабланичког 
округа Синдиката образовања Србије, једногласно је усвојен следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије не прих-
вата иницијално повећање зарада од 2% у јануару 2011. године и безус-
ловно захтева да се истраје у настојањима током трајања преговора да 
први проценат повећања за 2011. годину буде 6%; 

2. Током преговора са ресорним министарствима, инсистирати на што 
скоријој исплати Божићне награде сходно одредбама Посебног колектив-
ног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима уче-
ника; 

3. Захтевати од Републичког одбора синдиката образовања Србије 
прекид праксе драстичних измена захтева презентованих чланству и зах-
тева који се износе на преговорима; 

4. Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије захтева 
утврђивање механизма којим ће се осигурати раст зарада у висини пораста 
трошкова живота и стопе инфлације; 

5. Обавестити Синдикат образовања Србије о тенденцији осипања 
чланства по синдикалним организацијама као директне последице незадо-
вољства радом председника Синдиката образовања Србије. 

 
 



ДРУГА ТАЧКА 
 
Председавајућа је упознала Одбор са детаљима разговора у Министарству 

образовања поводом постојања две листе запослених са којих се врши преузимање, 
односно:  

 
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). 

 
Проблем са листама је презентован у министарству, али од институција којима 

је упућен допис још увек није стигао званичан одговор. Упркос томе, председавајућа 
је нагласила да Одбор неће прекидати своје активности усмерене на решавање овог 
проблема као и да ће инсиситирати на детаљној провери свих околности и уговора 
који су везани за запошљавање лица са листе радника са непотпуним временом. 

 
У наставку, Одбор је дискутовао о допуни дневног реда тј., о покретању ини-

цијативе за смену председника Синдиката образовања Србије, Бранислава Павлови-
ћа. Након краће дискусије која је уследила, договорено је да ће Одбора сачекати 
крај преговора, најављеног штрајка и сагледати резултате и евентуалне бенефите 
потписивања споразума и тада донети одлуку о покретању напред поменуте иници-
јативе. 

 
 Након завршетка дискусије, а на основу предлога чланова Одбора Јабланичког 
округа Синдиката образовања Србије, једногласно је усвојен следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Члан Републичког одбора синдиката образовања Србије са територи-
је Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије неће гласати 
за избор Бранислава Павловића као председника Синдиката образовања 
Србије за мандатни период 2011/2016 година. 

 
 
 

 Овим је седница завршила са радом у 14:00 сати. 
 
 
 

Записник сачинио,       Председник Одбора, 
        Александар Стојановић                    Димић Милијана, с.р. 


