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З А П И С Н И К 
 
 

са 4. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржане у 
петак, 11. фебруара 2011. године, са почетком у 12 сати. 

Седници присуствује секретар Већа, Јовица Недељковић. 
Седници присуствују повереник за територију Власотинца. 
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. Разматрање иницијативе о ступању у штрајк на нивоу округа; 

2. Разматрање иницијативе о прекиду уплате синдикалне чланарине 
Синдикату образовања Србије; 

3. Покретање иницијативе о што хитнијој измени Закона о штрајку и његово 
усклађивање са Европском конвенцијом. 

 4. Текућа питања. 
 

 
ПРВА ТАЧКА 

 
Председавајућа је на почетку седнице подсетила присутне на детаље око пот-

писаног Протокола Владе Републике Србије и два репрезентативна синдиката, Син-
диката образовања Србије и Синдиката радника у просвети од 04.02.2011. године 
којим је испуњен део захтева, и дате гаранције да ће се преговори о побољшању 
материјалног положаја запослених у образовању наставити у априлу, када буду поз-
нати први економски показатељи за ову годину. 

Незадовљан потписаним протоколом, Одбор је разматрао могућност ступања у 
штрајк на нивоу Округа. 

 
По овој тачки Дневног реда отворена је дискусија. 
 
Након презентовања Одбору свих неопходних процедура, радњи, правних 

последица и законски предвиђених санкција за понашање супротно закону за време 
штрајка од стране стручне службе Већа, констатација чланова Одбора усмерена је на 
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потенцијално већу штету од користи од организације оваквог типа реакције на пот-
писани протокол имајући у виду чињеницу да би организација штрајка била могућа 
само на нивоу синдикалних организација. 

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

ОДЛУКА 
 

Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије констатује 
да би штрајк на нивоу Јабланичког округа правно био изводљив само на 
нивоу основних синдикалних организација што подразумева предугу про-
цедуру припреме, организације и спровођење штрајка. 

 
ДРУГА ТАЧКА 

 
Након још једне констатације дискутаната да је потписивањем 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, поведена је дискусија о иницијативи о прекиду уплате 
синдикалне чланарине Синдикату образовања Србије. 

Став Одбора је да је овакво деловање у смислу финансијског умањења сред-
става који се усмерују ка Републичком одбору један од најефикаснијих начина за 
исказивање незадовољства радом РОС-а. 

Такође, услед договора о неорганизовању штрајка на територији Округа, дат 
је предлог којим се захтева повлачење потписа са потписаног протокола или давање 
оставке председника РОС-а, Бранислава Павловића. 

 
По овој тачки Дневног реда отворена је дискусија у којој су учешће узели 

готово сви присутни. 
 

 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 покреће 
петицију за прикупљање потписа чланова синдикалних организација по 
школама и установама којом се захтева повлачење потписа председника 
Синдиката образовања Србије са Протокола од 04.02.2011. године и ње-
гова хитна, неопозива оставка; 

 
2. Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије одређује 

крајњи рок за доставу потписане петиције стручној служби Савеза само-
сталних синдиката за више општина - Лесковац до петка, 18.02.2011. годи-
не; 

 
3. Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије захтева 

од Републичког одбора Синдиката образовања Србије да у наредним пре-



говорима са ресорним министарствима буде уврштено и повећање коефи-
цијената помоћно-техничком особљу школа и установа до раста њихове 
зараде у висине минималне зараде у Републици. 

 
У одлучивању у вези са предлогом о прекиду преноса средстава синдикалне 

чланарине РОС-у образовања у случају нереаговања на петицију, Одбор са једним 
гласом против доноси следећу 

 
ОДЛУКУ 

 
Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије у случају 

неипуњења захтева дефинисаних петицијом од стране председника Син-
диката образовања Србије, Бранислава Павловића, у року од 7 (седам) да-
на од дана пријема петиције, препроручује синдикалним организацијама 
да прекину пренос средстава синдикалне чланарине Републичком одбору 
Синдиката образовања Србије. 

 
ТРЕЋА ТАЧКА 

 
По овој тачки дневног реда која се тиче покретања иницијативе о што хитнијој 

измени Закона о штрајку и његово усклађивање са Европском конвенцијом, предсе-
давајућа је информисала Одбора да је текст предлога овог закона већ у процедури 
усвајања и да се почетком априла месеца очекује његово усвајање. 

 
 
 

 Овим је седница завршила са радом у 13:30 сати. 
 
 
 

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


