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З А П И С Н И К 
 
 

са 8. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржане у 
понедељак, 22. августа 2011. године, са почетком у 12.30 сати. 

Седници присуствује повереник за територију Медвеђе. 
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. Именовање представника Одбора који ће присуствовати састанку на коме 
ће се разматрати листа радника за чијим је радом потпуно или делимично 
престала потреба; 

2. Избор члана Одбора делатности основних и средњих школа; 

3. Замена члана Одбора из Синдикалне организације Техничке школе; 

 4. Текућа питања. 
 

 Допуну Дневног реда предложио је председавајући и то да прва тачка гласи 
Информација о раду Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије и тре-
ћа тачка Измена чл. 2. ст. 2. тач. а Правила о раду Одбора Јабланичког округа Син-
диката образовања Србије. 
 
 У кратким цртама члановима Одбора дато је објашњење за предложене изме-
не Дневног реда. 
 
 Предложени Дневни ред са предложеним изменама усвојен је једно-
гласно. 
 

ПРВА ТАЧКА 
 
Председавајући је у свом уводном излагању у кратким цртама информисао 

присутне о детаљима везаним за покренуту иницијативу са претходне седница Одбо-
ра на којој је након упознавања Одбора са износом средстава који се пребацују Син-
дикату образовања и донета одлука о покретању иницијативе Одбора Јабланичког 
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округа Синдиката образовања Србије за проширење Одбора делатности основних и 
средњих школа члановима са територије Јабланичког округа са једним или још два 
члана. Наиме, Синдикату образовања је упућена оваква иницијатива у којој су образ-
ложени разлози за доношење напред наведене одлуке. 

Такође, почетком августа упућен је допис начелнику Школске управе Леско-
вац којим се начелник обавештава да је на основу иницијативе чланова Одбора Јаб-
ланичког округа Синдиката образовања Србије са седнице одржане 06.07.2011. годи-
не, а у циљу квалитетније сарадње, решавања проблема и радних спорова просвет-
них радника у нашем округу, пре одржавања седнице на којој ће се разматрати лис-
та запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба 
достави примерак те листе Одбору Јабланичког округа Синдиката образовања Србије 
и упути званичан позив за ту седницу како би се обезбедило присуство представника 
најрепрезентативнијег синдиката у Округу. С тим у вези, састанак је према сазнањи-
ма председавајућег требао да се одржи у уторак, 23.08.2011. године, међутим, исти 
је заказан на дан одржавања седнице Одбора што је уједно и разлог измене прве 
тачке Дневног реда. Одбор је информисан да састанку код начелника присуствују 
чланови Одбора Баба-Алић Ајша и Стошић Драган. 

Према речима председавајућег, са начелником школске управе договорено је 
достављање нових листи након сваке евидентиране промене као и одржавање сас-
танка једном месечно у циљу разматрања тренутне ситуације са запосленима за чи-
јим радом је у потпуности или делимично престала потреба. Такође, Одбор је упоз-
нат са понудом начелника Школске управе Лесковац у смислу обезбеђивања школ-
ских полицијаца и то њиховог додатног ангажовања након процене безбедносне си-
туације у образовној установи и евентуално указаној потреби за појачаним присус-
твом службених лица. 

Одбору је још једном указано на постојање интернет сајта Одбора који се 
дневно ажурира, који прати актуелна дешавања и пружа могућност брзог и лаког 
информисања чланства у виду постављених обавештења, линкова и разног другог 
информативног садржаја као и питања која је могуће упутити Одбору или председ-
нику Одбора из домена рада и активности Одбора. 

Председавајући је напоменуо да је у плану одржавање кратке инструктаже за 
чланове Одбора како би били у могућности да приступају сајту, врше његову допуну 
или дају одговоре на постављена питања чланова синдикалних организација. 

 
ДРУГА ТАЧКА 

 
Председавајући констатује да седници пре почетка друге тачке Дневног реда 

присуствује потребан број чланова за пуноправан рад и одлучивање. 
  
Председавајући је подсетио чланове Одбора да на прошлој седници Одбора, 

обзиром да није присутан потребан број чланова за пуноправан рад и одлучивање, 
није извршен избор једног члана Одбора делатности основних и средњих школа. 

Такође, председавајући је за члана Одбора делатности основних и средњих 
школа предложио Коцић Светлану, председника синдикалне организације ОШ „8. ок-
тобар“ Власотинце. 

 
Других предлога није било. 
 
 
 



На предлог председавајућег, једногласно је донета следећа 
 

ОДЛУКА 
 

 Гласање за избор члана Одбора делатности основних и средњих шко-
ла вршиће се акламацијом. 
 

Предлог за носиоца функције стављен је на гласање. 
 
По завршетку гласања, једногласно је донета следећа 

 
ОДЛУКА 

 
За члана Одбора делатности основних и средњих школа изабрана је 

Коцић Светлана, председник синдикалне организације ОШ „8. октобар“ 
Власотинце. 

 
ТРЕЋА ТАЧКА 

 
По овој тачки Дневног реда, председавајући је напоменуо да Одбор у дужем 

временском периоду ради без једног члана односно да након преласка већег дела 
чланства синдикалне организације Техничке школе у други синдикат, место ове син-
дикалне организације у Одбор је остало упражњено. 

Одбор је упознат са иницијативом председника синдикалних организација ОШ 
Јосиф Костић и Вожд Карађорђе о укључивању председника синдикалне организаци-
је ОШ Петар Тасић Поповић Ивице у Одбор Јабланичког округа Синдиката образова-
ња Србије а коју иницијативу је образложио присутан потписник Ђокић Славољуб, 
председник синдикалне организације ОШ Јосиф Костић. Према његовим речима, ова-
ква иницијатива потекла је имајући у виду већи удео средњешколских установа у 
саставу Одбора са територије Града Лесковца у односу на основне школе а као об-
разложење за предлагање Поповића, између осталог, констатовано је његово анга-
жовање у раду синдикалне организације и повећање броја чланова синдикалне орга-
низације матичне школе, опремање канцеларије синдиката у оквиру школе чиме су 
пружени адекватни услови за рад синдикалне организације и пружање помоћи члан-
ству, активирање сајта синдикалне организације итд. 

Одбору се обратио и Поповић, који је у кратким цртама представио своју син-
дикалну организацију и себе члановима Одбора као и спроведене активности ове 
синдикалне организације у протеклом периоду. 

Стручна служба дала је примедбу на предложени текст иницијативе уз образ-
ложење да у састав Одбора не требају бити предлагана лица на основу свог ангажо-
вања и рада у синдикалним организацијама већ установе као конститутивни делови 
Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. 

 
Председавајући је предложио Одбору измену чл. 2. ст. 2. тач. а Правила о ра-

ду Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије у циљу замене Технич-
ке школе Лесковац Основном школом Петар Тасић Лесковац, чиме је образложена и 
друга измена Дневног реда. 

 
 
 



На предлог председавајућег, једногласно је донета следећа 
 

ОДЛУКА 
 

 Гласање за измену Правила о раду Одбора Јабланичког округа Син-
диката образовања Србије вршиће се акламацијом. 

 
По завршетку гласања, једногласно је донета следећа 

 
ОДЛУКА 

 
Усваја се предлог за измену чл. 2. ст. 2. тач. а Правила о раду Одбора 

Јабланичког округа Синдиката образовања Србије у циљу замене Техничке 
школе Лесковац Основном школом Петар Тасић Лесковац. 

 
 
 

 Овим је седница завршила са радом у 13:45 сати. 
 
 
 

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


