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

ЗАПИСНИК
са 7. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржане у
среду, 06. јула 2011. године, са почетком у 12 сати.
Седници присуствују повереници за територију Лебана и Власотинца.
Седници присуствују чланови Одбора према евиденционом листу у прилогу.
Седницу је отворио и њеним радом руководио председник Одбора, Александар
Ничић.
Констатујући да није присутан потребан број чланова за пуноправан рад и
одлучивање, председавајући је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Информација са седнице РОС-а образовања Србије;
2. Избор члана Одбора делатности основних и средњих школа;
3. Текућа питања.
Предложени Дневни ред усвојен је једногласно.
ПРВА ТАЧКА
Председавајући је у свом уводном излагању у кратким цртама информисао
присутне о детаљима везаним за одржавање седнице Републичког одбора 1. јула
текуће године. Између осталог, на седници је верификован мандат председнику Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, донета је одлука о проширењу Републичког одбора и Одбора делатности основних и средњих школа, усвојен финансијски план за 2011. годину, разматрани су предлози за измене и допуне ПКУ за
основне и средње школе и домове ученика и Закона о основама система образовања
и васпитања као и реализација Протокола од 4. фебруара.
Наиме, констатована је слава реализација напред наведеног протокола која се
односи и на исплату јубиларних награда за 2009 и 2010. годину. Наиме, иако се
јавности обратио министар просвете и науке који је изјавио да је дат налог да се
крене са прабацивањем средстава органима управа ради исплате јубиларних награда, реално је очекивати да трансфери средстава крену након доношења измена и допуна Закона о буџету, којим је 2009. године извршено замрзавање оваквих давања.

Такође, присутни су обавештени да је почетком маја Влада Републике Србије
инсистирала на одржавању заједничког састанка свих председника репрезентативних синдиката из области образовања у вези потписивања Протокола на Споразум
од 04. фебруара 2011. године. Наиме, наведени Анекс садржи две тачке: прву, по
којој је предвиђено да ће зараде запослених у просвети бити повећане за 5,5% почев од зараде за април 2011. године која ће се исплатити у мају 2011. године у складу са Законом о буџетском систему; и друга, да ће се у јулу 2011. године наставити
се разговори о свим битним питањима везаним за образовање.
Међутим, став Синдиката образовања Србије је Влада већ одавно донела одлуку да се плате у јавном сектору и пензије од априла повећају за 5,5% јер је толика
инфлација у прва три месеца 2011. године, што значи да се ова тачка већ реализује
и да је потпуно неприхватљиво да она буде део неког анекса. Око друге тачке,
Синдикат образовања Србије сматра да је она само декларативног карактера и да о
свим битним питањима за образовање синдикати и ресорна министарства су дужни
да стално разговарају.
У вези да изменама и допунама Закона о основама система образовања и
васпитања, Одбор је упознат да ће исти бити донет по хитном поступку на летњем
заседању Скупштине. У раду на припреми ових допуна активно је учествовао и Синдикат образовања Србије преко свог представника у радној групи, на састанцима
који су одржани са свим помоћницима министра и државним секретаром у Министарству просвете и науке. Нажалост, неки битни предлози који су били актуелни и приликом доношења овог Закона и пре две године, нису прихваћени и донет је закључак
да они буду разматрани приликом доношења стратегије образовања, за чије доношење су већ почеле припреме.
На седници РОС-а извршена је анализа уплате средстава синдикалне чланарине Синдикату образовања Србије, којом приликом је констатовано да Јабланички
округ први по износу средстава који се сваког месеца преноси Синдикату образовања Србије. С тим у вези, председавајући је предложио Одбору покретање иницијативе Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије о проширењу Одбора
делатности основних и средњих школа члановима са територије Јабланичког округа.
Наиме, став председавајућег је да је неопходно, сходно учешћу у средствима синдикалне чланарине, извршити проширење овог одбора са једним или још два члана.
Предложена иницијатива Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије о проширењу Одбора делатности основних и средњих
школа члановима са територије Јабланичког округа једногласно је подржана од чланова Одбора.
ДРУГА ТАЧКА
Присутни чланови Одбора изјаснили су се да, обзиром да није присутан потребан број чланова за пуноправан рад и одлучивање, избор члана Одбора делатности
основних и средњих школа изврши на наредној седници Одбора, односно да присутни чланови Одбора сада не гласају и не траже писмену изјаву осталих чланова Одбора по питању предлога кандитата за проширење Одбора делатности основних и
средњих школа.

ТРЕЋА ТАЧКА
По овој тачки Дневног реда, Одбор је упознат са дописом Школске управе
Лесковац од 29. јуна 2011. године упућеном директорима школа у вези са доставом
података и запосленима. Наиме, поменутим дописом спомињу се решења Комисије
за рангирање на основу записника комисије која је одлучивала о рангирању запослених. Председавајући је овом приликом апеловао на Одбор да комисије које врше
прикупљање података у циљу рангирања запослених који су остали без норме или
дела норме часова не доносе никаква решења јер оваква решења може донети само
директор установе.
Одбор је упознат са новоформираним сајтом Одбора Јабланичког округа
Синдиката образовања Србије, који је креирао и пустио у рад председник Одбора.
Наиме, идеја сајта је побољшавање комуникације између чланова Одбора, бржа
размена информација и бољи контакт уз могућност уређивања сајта од стране сваког
члана Одбора.
Члановима Одбора предочен је начин приступа и адреса сајта.
Овим је седница завршила са радом у 13:20 сати.

Записник сачинио,
Александар Стојановић

Председник Одбора,
Ничић Александар, с.р.

