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З А П И С Н И К 
 
 

са 3. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржане у 
среду, 09. фебруара 2011. године, са почетком у 11 сати. 

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

Седници присуствују повереник за територију Лебана. 
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 донетим одлукама Синдиката образовања Србије 
и потписаном Протоколу; 

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

зације ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац, Александар Ничић предлогом о по-
кретању 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 потписаном Протоколу Вла-

де Републике Србије и два репрезентативна синдиката, Синдиката образовања Срби-
је и Синдиката радника у просвети од 04.02.2011. године. Протоколом је испуњен 
део захтева, и дате гаранције да ће се преговори о побољшању материјалног поло-
жаја запослених у образовању наставити у априлу, када буду познати први економ-
ски показатељи за ову годину. 

 
Према саопштењу Синдиката образовања Србије, протоколом је регулисана 

исплата јубиларних награда за 2009, 2010 и 2011 годину, што чини значајан део 
издвојених средстава; исплата заосталих отпремнина за запослене у образовању ко-
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ји су већ отишли у пензију и повећање плата се може очекивати до краја године у 
износу од најмање 13,6%. Даље, у напред поменутом саопштењу стоји да ће свако 
побољшање економских показатеља више од 2% од предвиђених такође утицати на 
износе повећања зарада и да Влада има намеру да за цео јавни сектор издвоји око 
10 милијарди динара, од чега је за образовање планирано 3,63 милијарде (2 мили-
јарде за плате, 1,33 за јубиларне награде и 0,3 за отпремнине). 

 
По овој тачки Дневног реда отворена је дискусија којом је извршено спајање 

прве и друге тачке Дневног реда у једну тачку. 
 
Општа констатација дискутаната је да је потписивањем оваквог споразума 

нанешена огромна штета угледу синдиката, да је иницирано опште незадовољство 
чланова по синдикалним организацијама протоколом, начином на који се одустало 
од иницијалних захтева и радом Републичког одбора и председника РОС-а образова-
ња, Бранислава Павловића. 

Такође, још једном је потенциран проблем лошег информисања чланства, ло-
шег маркетинга Синдиката образовања Србије и спорог протока информација ка 
чланству на територији, како за време трајања преговора тако и након потписивања 
споразума. 

Евидентан је број захтева чланова синдикалних организација за иступањем из 
чланства Синдиката образовања Србије услед, како је напред речено, начином рада 
председника Синдиката образовања Србије, Бранислава Павловића. 

 
Одбор је у наставку седнице дискутовао о ефектима покретања штрајка на 

територији Округа и неопходности изјашњавања чланова синдикалних организација 
по школама о спремности за покретање штрајка услед незадовољства потписаним 
протоколом. Такође, коментарисан је и састав Председништва Републичког одбора 
синдиката образовања Србије који, према ставу Одбора Јабланичког округа Синдика-
та образовања Србије, није састављен сходно броју чланова синдикалних организа-
ција по окрузима у Србији. 

 
Председавајућа је упознала Одбор са захтевом за покретање иницијативе за 

смену председника Синдиката образовања Србије, Бранислава Павловића од стране 
синдиклане огранизације ОШ "Васа Пелагић" Лесковац, која је на својој седници од 
07.02.2011. године донела одлуку да се пред вишим органима Синдиката покрене 
иницијатива за смену председника Синдиката образовања Србије. 

 
Такође, поред напред наведене иницијативе за смену, покренута је и иниција-

тива о прекиду преноса средстава синдикалне чланарине према Републичком одбору 
до смене или подношења оставке председника Синдиката образовања Србије. 

 
У наставнку седнице, договорено је одржавање седнице Одбора Јабланичког 

округа Синдиката образовања Србије у проширеном саставу за петак, 11.02.2011. го-
дине на којем ће се, између осталог, дискутовати о покретању иницијативе за покре-
тање штрајка у свим школама на територији Округа и иницијативи ОШ "Васа Пела-
гић" Лесковац о прекиду преноса средстава синдикалне чланарине према Републич-
ком одбору до смене или подношења оставке председника Синдиката образовања 
Србије. 

 
 



 Након завршетка дискусије, а на основу предлога чланова Одбора Јабланичког 
округа Синдиката образовања Србије, једногласно су донете следеће 
 

ОДЛУКЕ 
 

1. Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије изражава 
велико незадовољство потписаним протоколом које има за последицу 
негодовање чланства и резултира тенденцијом масовног ишчлањења из 
Синдиакта образовања Србије; 

2. Упутити Републичком одбору Синдиката образовања Србије захтев 
за преиспитивање одлуке о прекиду штрајка; 

3. Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије прихава-
та иницијативу синдикалне организације ОШ "Васа Пелагић" Лесковац о 
захтевању хитне оставке (смене) председника Синдиката образовања 
Србије, Бранислава Павловића; 

4. Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије прихвата 
иницијативу синдикалне организације ОШ "Васа Пелагић" Лесковац о пре-
киду преноса средстава синдикалне чланарине Републичком одбору Син-
диката образовања Србије до смене или давања оставке председника Син-
диката образовања Србије, Бранислава Павловића; 

5. Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије захтева 
преиспитивање и промену састава Председништва РОС-а сходно пропор-
ционалном односу заступљености чланстава по окрузима; 

6. До конституисања новог сазива Републичког одбора Синдиката 
образовања Србије, на седнице Одбора позивати, поред члана РОС-а са те-
риторије Јабланичког округа и новоизабраног председника Одбора Јаблан-
ичког округа Синдиката образовања Србије, Милијану Димић; 

7. За петак, 11. фебруар 2011. године сазива се седница Одбор Јаб-
ланичког округа Синдиката образовања Србије у проширеном саставу на 
којој ће се, између осталог, разматрати ступање у штрајк на нивоу округа и 
прекид уплате синдикалне чланарине Синдикату образовања Србије. 

 
 
 

 Овим је седница завршила са радом у 13:15 сати. 
 
 
 

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


