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САОПШТЕЊЕ 
 
 

Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије обавештава прос-
ветне раднике у округу да је успоставио пуну сарадњу са Школском управом – Леско-
вац, што је апсолутно позитивна промена у досадашњој пракси.  

 
Као резултат низа састанака постигнуто је: 
 

 1. Одбору Јабланичког округа Синдиката образовања Србије гарантује се пу-
ноправно учешће на састанку директора основних и средњих школа на коме ће се 
разматрати листа запослених за чијим је радом у потпуности или делимично преста-
ла потреба у 2011/12. школској години. 

 2. На поменутој листи ће се наћи и радници који су у текућој школској години 
(2010/11) били „вишкови“. 

 3. Школска управа – Лесковац је сагласна са иницијативом Одбора  синдиката 
образовања Србије за Јабланички округ да се у току наредне школске године поме-
нута листа доставља нашем Одбору синдиката образовања Србије након и најмање 
измене. 

 4. Школска управа – Лесковац се обавезује да са репрезентативним синдика-
тима у округу бар једном месечно, у току школске 2011/12. године, одржава састанке 
ради решавања нагомиланих проблема. 

  
 Први део договора је у потпуности испоштован. Наш синдикат је учествовао 
на поменутом састанку 22.8.2011. године, водио интерни записник и све информа-
ције објавио ЈАВНО на новоформираном сајту Одбора www.sind-obr.le.org.rs. Такође, 
Школска управа – Лесковац почиње да нам прослеђује податке о свим изменама 
поменутих листа. 
 Апелујемо на колеге да прате распређивање „вишкова“ и остале актуелности 
на нашем сајту и да нам мејлом (sindikat@le.org.rs) или директним коментарима на 
сајту достављају информације „са терена“, које су у супротности са информацијама 
које ми имамо и објављујемо или указују на евентуално кршење закона.  

Сматрамо да једино транспарентношћу свих активности социјално одговорних 
страна можемо допринети да права просветних радника буду очувана. 

Користимо прилику и свим својим колегама и ученицима желимо срећан поче-
так и успешну 2011/12 школску годину. 

             Председник одбора, 
                              Ничић Александар 
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