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З А П И С Н И К 
 
 

са 9. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржане у 
понедељак, 03. октобра 2011. године, са почетком у 11 сати. 

Седници присуствује секретар Већа, Јовица Недељковић. 
Седници присуствује повереник за територију општине Власотинце. 
 Седници присуствују чланови Одбора према евиденционом листу у прилогу. 
 Седницу је отворио и њеним радом руководио председник Одбора, Александар 

Ничић.  
Констатујући да је присутан потребан број чланова за пуноправан рад и одлу-

чивање, председавајући је предложио следећи  
 
 
ДНЕВНИ РЕД:  
 

1. Информације о актуелним питањима; 

2. Усвајање Предлога правила о раду Одбора Јабланичког округа Синдиката 
образовања Србије; 

3. Именовање подпредседника и секретара Одбора Јабланичког округа 
Синдиката образовања Србије; 

 4. Текућа питања. 
 

 Дневни ред усвојен је једногласно. 
 

ПРВА ТАЧКА 
 
Председавајући је информисао чланове одбора да је дана 28.9.2011. године 

одржан састанак председника Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања 
Србије и начелника Школске управе Лесковац уз присуство стручних сарадника из 
управе који су радили на формирању листе радника за чијим је радом престала по-
треба а који је заказан на иницијативу синдиката након уочених пропуста у форми-
рању ревидиране листе од 8.9.2011. године и због размене мишљења у вези са теку-
ћим питањима и проблемима како би се дошло до заједничког става и решења. Том 
приликом констатовано је да је јавност у раду на формирању листе и преузимању 
радника евидентно дала резултате и да надзорна улога синдиката доприноси већој 
ефикасности и транспарентности поменутих послова. 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA LESKOVAC 

Одбор Јабланичког округа 
Синдиката образовања Србије 



Након представљених уочених недостатака и проблема у вези са даљом транс-
формацијом листе али и проблема у самом процесу преузимања вишкова, дефиниса-
ни су заједнички ставови: 

1. Приликом преузимања радника са листе, директори имају право да прона-
лазе решења најпре на нивоу својих локалних самоуправа. Сви часови који након 
тога остану слободни морају се пријавити и попунити технолошким вишковима из 
других општина у округу. Школска управа Лесковац се обавезује да неће дати са-
гласност на расписивање конкурса уколико на листи постоји извршилац одговарају-
ћег профила. 

2. Просветни радници који буду одабрани (ангажовани) са листе од стране 
директора који има слободне часове из одређеног наставног предмета, морају прих-
ватити понуђени посао. Уколико не желе, мораће да у школској управи потпишу из-
јаву којом одбијају понуђено преузимање и аутоматски се одричу права да и даље 
буду на листи вишкова. 

3. Сви радници који су били на „августовској“ листи, а привремено су ангажо-
вани предавањем других сродних предмета „нестручно“ или као радници на одређе-
но време (замена), морају бити враћени на листу јер њихов статус није заиста ре-
шен. 

4. За све раднике којих на данашњој листи нема, а били су на листи од 22.08. 
2011. школска управа ће дати образложење на који начин је њихов статус решен, 
послати образложење синдикату и објавити јавно. 

5. Школска управа ће хитно послати циркуларни допис свим школама којим се 
директори обавезују да у најкраћем року (до петка) пријаве све промене и ангажова-
ња радника која евентуалним пропустом нису до данас наведена, како би листа била 
валидна. 

6. Школска управа ће обавезати директоре школа да приликом преузимања 
радника, истог дана школској управи доставе писани документ о томе. Све тврдње 
које нису поткрепљене валидном документацијом неће бити узимане у обзир прили-
ком сваког наредног ревидирања листе. 

7. Синдикат и Школска управа Лесковац имају сазнања о свим упражњеним 
местима из различитих предмета која нису пријављена и где су за сада у складу са 
законом ангажована лица по хитности поступка до 60 дана. Синдикат и просветна 
јавност се чврсто уверавају да ниједан директор ових школа неће добити сагласност 
за расписивање конкурса док на листи има извршиоца одговарајућег профила. Свако 
кршење закона подлеже преиспитивању одговорности и санкционисању. Братислав 
Васић, начелник школске управе тврди да ће у све ове школе у најкраћем року ући 
инспекција. 

8. Синдикат је добио увид у део документације везан за појављивање нових 
радника на листи од 8.9.2011. године. Утврђено је да за троје од седам поменутих 
радника постоји ваљана документација и да је њихово одсуство са августовске листе 
технички пропуст. Појављивање преосталих четворо радника нема ваљано покриће 
да се нађу на листи, што представља покушај да се без правног основа појединци 
нађу на листи. Констатовано је да је њихово пријављивање од стране школа бес-
предметно и они су одбачени. 

 
Везано за потписани протокол, председавајући је констатовао да се исти није 

испоштован, пре свега у делу који дефинише динамику исплате јубиларних награда, 
односно проблема који проистиче из чињенице да није донета предвиђена измена и 
допуна Закона о буџету, без које није могуће остварити право на јубиларне награде. 
Према речима Ничића, пред почетак школске године директорима свих школа у Лес-



ковцу усмено је наложено из Градске управе за друштвене делатности да тој управи 
доставе спискове радника који потражују исплату јубиларних награда у складу са 
законом и то за 2009, 2010, и 2011. годину. Директори школа потврђују да су захтеве 
добијали усмено и да им је на исти начин сугерисано да од својих рачуновођа траже 
да обрачун јубиларне награде за сваког радника буде урађен у односу на просечну 
„нето“ зараду запослених. Већина школа, поучена искуством, урадила је и послала 2 
списка („бруто“ и „нето“ обрачун).  

Председавајући је подсетио да сходно законским решењима, плата је дефини-
сана као зарада са припадајућим порезима и доприносима а да се јубиларне награде 
и отпремнине исплаћују у износу прописаног броја просечних плата. Такође, још 
једном је напоменуто да се ова средства обезбеђују у буџету Републике Србије и 
наменски пребацују општинама. 

Јавности је упућена порука да ће Одбор Јабланичког округа Синдиката обра-
зовања Србије обавештавати своје чланове и помно пратити ситуацију и да је 
предузео кораке који би требало да реше наведени проблем. Уколико Град остане 
при садашњем ставу, Одбор ће бити принуђен да за све своје чланове организује 
покретање тужбе. 

 
Након дискусије председавајућег, на предлог чланова Одбора, једногласно је 

донет следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 Упутити јавности допис о разлозима неисплаћивања јубиларних наг-
рада и ближе објаснити проблем немогућности наплате ових награда. 

 
ДРУГА ТАЧКА 

 
По овој тачки дневног реда, присутним члановима одбора презентован је 

Предлог правила о раду Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, 
његове измене, допуне и дата паралела са тренутно важећим правилима. 

 
Након дискусије у којој су учешће узели готово сви присутни чланови, донета 

је следећа 
 

ОДЛУКА 
 

Предлог правила о раду Одбора Јабланичког округа Синдиката обра-
зовања Србије усвојен је са 12 гласова за, једним против и једним уздржа-
ним. 

 
ТРЕЋА ТАЧКА 

 
Сходно новоусвојеним Правилима о раду Одбора Јабланичког округа Синдика-

та образовања Србије и одредбама која дефинишу право председника Одбора да на 
његов предлог Председништво одбора именује подпредседнике, након краћег објаш-
њења о разлозима за именовања и презентације планираних дужности и обавеза, 
председавајући је дао следећи предлог: 

 
 



- за подпредседника за организационе послове предлаже се именовање 
ДРАГАНА СТОШИЋА; 

- за подпредседника за правна питања и односе са јавношћу предлаже се 
именовање МАРИЈЕ САВИЋ; 

- за подпредседника за спорт и рекреацију, предлаже се именовање ИВИЦЕ 
ПОПОВИЋА. 

 
Након прихватања предлога именовања од стране именованих чланова од-

бора, на предлог председавајућег, једногласно је донета следећа 
 

ОДЛУКА 
 

1. За подпредседника за организационе послове именован је ДРАГАН 
СТОШИЋ; 

2. За подпредседника за правна питања и односе са јавношћу 
именована је МАРИЈА САВИЋ; 

3. За подпредседника за спорт и рекреацију именован је ИВИЦА 
ПОПОВИЋ. 

 
ЧЕТВРТА ТАЧКА 

 
 Дискусије по овој тачки дневног реда није било. 

 
 По завршетку седнице, чланови одбора су обавештени да је организован пре-
воз до ОШ „Васа Пелагић“ где ће се спровести обука о коришћењу сајта Одбора. 

 
 

 Овим је седница завршила са радом у 13:20 сати. 
 
 
 

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


