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З А П И С Н И К 
 
 

са 6. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржане у 
четвртак, 14. априла 2011. године, са почетком у 11 сати. 

Седници присуствује секретар Већа, Јовица Недељковић. 
Седници присуствујe поверениk 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 одржаној 6. Изборној скупштини Синдиката образовања 
Србије; 

2. Избор председника Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања 
Србије; 

 3. Текућа питања. 
 

 
ПРВА ТАЧКА 

 
Председавајућа је у свом уводном излагању у кратким цртама информисала 

присутне о детаљима везаним за одржавање 6. Изборне скупштине Синдиката обра-
зовања Србије дана 08. априла текуће године, на којој је за председника Синдиката 
образовања Србије за мандатни период 2011/2016 изабран досадашњи председник, 
Бранислав Павловић, као једини кандидат за ову функцију. 

Према њеним речима, скупштини је присуствовало 49 делегата скупштине и 24 
гостију из земље и света - из европских синдиката и синдиката образовања из бивше 
Југославије. Након свечаног дела у коме су се скупштини обратили гости и додељена 
признања, у радном делу Скупштина је усвојила извештај о раду за период 2006 – 
2011. године, затим оријентациони програм рада за наредни период, верификовала 
45 мандата новом сазиву републичког одбора и изабрала чланове надзорног и стату-
тарног одбора. Нови сазив републичког одбора је за председника Синдиката образо-
вања Србије једногласно изабрао Бранислава Павловића на чији предлог је др Вој-
кан Јовановић изабран за потпредседника, а Миодрага Камперелића за секретара 
Синдиката образовања Србије. 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA LESKOVAC 

Одбор Јабланичког округа 
Синдиката образовања Србије 



Такође, Одбор је информисан да на седници Одбора делатности основних и 
средњих школа, представници Златиборског, Пиротског и Топличког округа, поред 
представника Јабланичког округа нису подржали предлог кандидата Бранислава Па-
вловића за председника Синдиката образовања Србије, за разлику од осталих чла-
нова Одбора који су подржали Павловића као каднидата. 

 
ДРУГА ТАЧКА 

 
Председавајућа је упознала чланове Одбора да је решењем министра образо-

вања именована на функцију директора Економске школе у Лесковцу и да је самим 
тим потребно извршити избор за новог председника Одбора. Димићева се захвалила 
Одбору на указаном поверењу приликом њеног избора крајем 2010. године, на по-
дршци и сарадњи током протеклих неколико месеци и пожелела успешан рад у на-
редном периоду будућем председнику Одбора и Одбору са надом да ће успети и 
истрајати на остваривању својих захтева и циљева. 

 
Димићева је предложила за председника Одбора Ничић Александра, председ-

ника синдикалне организације ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац а који је наишао на одо-
бравање скоро свих чланова Одбора. Других предлога није било. 

 
Након предлагања каднидата, Одбор је једногласно донео следећу 

 
ОДЛУКУ 

 
 Гласање за избор председника Одбора Јабланичког округа Синдиката 
образовања Србије вршиће се акламацијом. 

 
Одбор је приступио гласању акламацијом. 
 
Након завршетка гласања, Одбор је једногласно донео следећу 
 

ОДЛУКУ 
 

 За председника Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања 
Србије изабран је Ничић Александар, председник синдикалне организације 
ОШ „Васа Пелагић“ Лесковац. 

 
Након завршетка гласања и избора на функцију председника Одбора Јабла-

ничког округа Синдиката образовања Србије, Ничић је преузео председавање седни-
цом Одбора. 

 
Ничић се захвалио Одбору на указаном поверењу и у кратким цртама предо-

чио план деловања и активности у наредном периоду, уз акценат на јачање самог 
Одбора и његово деловање као и на отварање интернет презентације Одбора или 
блога преко којег би се информације брже прослеђивале и већи број људи могао да 
се информише од деловању Одбора. 

 
 
 
 



ТРЕЋА ТАЧКА 
 

По овој тачки Дневног реда, Одбору је предочено да неколико синдикалних 
организација не измирује своје статутарне обавезе по питању преноса средстава 
синдикалне чланарине Синдикату образовања Србије. Синдикалним организацијама 
која су донеле овакве одлуке дата је препорука да наставе са редовном уплатом 
чланарине обзиром на дешавања после потписавања споразума осталих синдиката и 
стицања увида у комплетну слику ефеката споразума од 04. фебруара 2011. године. 

 
У наставку, Одбор је упознат са дописом упућеним од Синдикалне организаци-

је ОШ „Петар Тасић“ којим се Одбор обавештава да је синдикална организација ове 
школе отворила просторије оквиру зграде школе намењене раду у деловању синди-
ката и да позива чланове Одбора да својим присуством увеличају славље поводом 
овог догађаја. Такође, ова синдикална организација је поставила и своју интернет 
презентацију у циљу бољег и лакшег информисања чланства. 

 
 Овим је седница завршила са радом у 12:00 сати. 
 
 
 

Записник сачинио,        Председник Одбора, 
        Александар Стојановић                    Ничић Александар, с.р. 


