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Одбор Јабланичког округа
Синдиката образовања Србије
66/1

21.03.2011.

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

ЗАПИСНИК
са 5. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржане у
петак, 18. марта 2011. године, са почетком у 12 сати.
Седници присуствује секретар Већа, Јовица Недељковић.
Седници присуствују повереници за територију Власотинца и 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. Избор једног члана Одбора делатности основних и средњих школа
за мандатни период 2011-2016 година;
2. Текућа питања.
Допуну Дневног реда предложио је председник синдикалне организације ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац, Александар Ничић предлогом о отварању дискусије поводом спроведене петиције за повлачење потписа председника Синдиката образовања Србије са Протокола од 04.02.2011. године
и његова неопозива оставка.
Дневни ред са предложен допуном усвојен је једногласно.
ПРВА ТАЧКА
На почетку седнице члановима Одбора предочено је уочавање малог пропуста
током одржавања Конститутивне седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, којом приликом је, између осталог, изабран један члан Одбора делатности основних и средњих школа уместо два члана. С тим у вези, предложено је
отварање дискусије и предлагање кандидата за избор другог члана Одбора делатности.
По овој тачки Дневног реда отворена је дискусија.

Предложени кандидати за члана Одбора делатности основних и средњих школа су Ничић Александар, председник синдикалне организације ОШ „Васа Пелагић“
Лесковац и Коцић Светлана, председник синдикалне организације ОШ „8. октобар“
Власотинце. Оба кандидата су прихватили кандидатуру.
На предлог председавајуће, једногласно је донета следећа
ОДЛУКА
Гласање за избор члана Одбора делатности основних и средњих школа вршиће се акламацијом.
Предлози за носиоце функције стављени су на гласање.
Кандидати су добили следећи број гласова:
1. Ничић Александар - 10 гласова;
2. Коцић Светлана - 4 гласа.
По завршетку гласања, једногласно је донета следећа
ОДЛУКА
За члана Одбора делатности основних и средњих школа изабран је
Ничић Александар, председник синдикалне организације ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац.
ДРУГА ТАЧКА
Председавајућа је подсетила присутне да је констатација да је потписивањем
споразума нанешена огромна штета угледу синдиката, да је иницирано опште незадовољство чланова по синдикалним организацијама потписаним протоколом, начином на који се одустало од иницијалних захтева и радом Републичког одбора и председника РОС-а образовања, Бранислава Павловића, имала је за последицу покретање 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 његова неопозива оставка.
Међутим, чињеница да је, према подацима стручне службе, од укупно 61
основне и средњеобразовне установе петицију до 23.02.20011. године доставило 36
школа са укупно 1.280 потписа и имајући у виду да је број прикупљених потписа око
једне трећине од броја чланова синдикалних организација у свим установама, долази
се до закључка да петиција није успела на територији округа.
По овој тачки Дневног реда отворена је дискусија у којој су учешће узели
готово сви присутни.
Дискусија је била усмерена на број прикупљених гласова, разлоге недостављања петиције, кашњења, неажурности, разлозима за мали број потписа итд.

У наставку ове тачке, разговарано је о дешавањима у синдикалној организацији Техничке школе Лесковац, где је према сазнањима, председник синдикалне организације, Ненад Стаменковић превео скоро све чланове синдикалне организације у
чланство другог синдиката. О овом догађају Одбор ће бити детаљно упознат на следећој седници након одласка у ову установу и разговора са Стаменковићем.
ТРЕЋА ТАЧКА
Према речима председавајуће, као последица неспоразума и лоше координације између руководства Синдиката образовања Србије са ресорним министарствима,
дошло је до умањења зарада упошљеницима школа и члановима синдикалне организације за дане проведене у штрајку након потписивања споразума а пре доношења
Одлуке о прекиду штрајка. С тим у вези, у више наврата контактиран је председник
Синдиката образовања Србије на чије инсистирање је покушано решавање овог проблема.
Директорима школа дата је препорука да за дана проведене у штрајку (период
од 07-10. фебруара) доставе Школској управи дописе којима обавештавају управу да
су у периоду након завршетка штрајка до данас извршили надокнаду изгубљеног
фонда часова и да, практично, немају губитке у настави. С друге стране, РОС ће
активно радити на механизмима за повраћај износа средстава одбијених од дела
зараде за фебруар месец 2011. године у што краћем року. Такође, овај проблем ће
бити и тема састанка дикректора школа који се планира у току следеће недеље.
Овим је седница завршила са радом у 13:15 сати.

Записник сачинио,
Александар Стојановић

Председник Одбора,
Димић Милијана, с.р.

