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ЗАПИСНИК
са 1. седнице Председништва Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања
Србије, одржане у уторак, 29. новембра 2011. године, са почетком у 12.30 сати.
Седници присуствују повереници за територију општине Власотинце и општине Медвеђа.
Седници присуствују чланови Председништва 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 одлучивање, председавајући је предложио следећи
ДНЕВНИ РЕД:
1. Информација о јубиларним наградама и решавању технолошких вишкова;
2. Доношење одлуке о одржавању семинара за чланове Одбора Јабланичког
округа Синдиката образовања Србије;
3. Текућа питања.
Допуну Дневног реда предложио је председавајући и то да друга тачка гласи
Информација са седнице Председништва Републичког одбора Синдиката образовања
Србије одржане 25. новембра 2011. године.
Предложени Дневни ред са предложеним изменама усвојен је једногласно.
ПРВА ТАЧКА
Председавајући је подсетио чланове Председништва одбора да је 20.10.2011.
године упућен допис ВД начелници Градске управе за друштвене делатности којом
се иста позива да се активно укључи у решавање проблема просветних радника у
граду Лесковцу и допринесе квалитетнијем положају просветних радника. Дана
17.11. одржан се састанак са ВД нечелницом друштвених делатности којом приликом
је прихваћена сарадња са синдикатом у циљу решавања проблема који се тиче њене
службе а односи се, пре свега, на исплату јубиларних награда.

У међувремену, након ребаланса републичког буџета, омогућена је исплата
јубиларних награда и подаци са терена говоре да се у градовима широм републике
кренуло са исплатама ових давања. Такође, присутнима је предочено да је поводом
исплате јубиларних награда дошло до нејасноћа код примене метода израчунавања
износа висине јубиларне награде. Према информацијама Синдиката образовања
Србије, у консултацијама са Министарством финансија заузет је став да се износ израчунава за све године (2009, 2010 и 2011. годину) на исти начин (у БРУТО износу)
тј. у просецима за 2011. годину, односно према просечној плати по запосленом у
установи у претходном месецу или, ако је то повољније за запосленог, према просечној заради исплаћеној у Републици Србији у претходном месецу.
Председништво Одбора је информисано поводом изјаве ВД начелнице Градске
управе за друштвене делатности око исплате јубиларних награда на територији града, да ће се најпре исплаћивати разлика од нето до бруто износа за јубиларне награде исплаћене за 2008. годину и до краје текуће године јубиларне награде за 2009.
годину. Према њеним речима, исплата ових давања за 2010 и 2011. годину неће
почети пре јануара 2012. године.
Вазано за технолошке вишкове, председавајући је информисао чланове Председништва о детаљима састанка одржаног 24.11.2011. године у Одељењу Министарства просвете у Лесковцу којем су присуствовали директори школских установа и на
којем, услед професионалних обавеза, није присуствовао начелник Школске управе.
На састанку је констатовано да је само седам лица са листе запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба збринуто. Председавајући је
овом приликом констатовао да се не поштује обавеза предности у збрињавању лица
са напред поменуте листе и да школе запошљавају нова лица, ван ове евиденције.
Имајући у виду напред поменуто, председавајући је ставио на разматрање могућност
радикализације изражавања неслагања одбора по овом питању.
Након дискусије у којој су учешће узели готово сви присутни, по питању исплате јубиларних награда и проблема са технолшким вишковима, на предлог председавајућег, једногласно је донео следеће
ЗАКЉУЧКЕ
1. Упутити захтев локалној самоуправи којим се захтева реализација
динамике исплате јубиларних награда и то: за 2009. годину до 15.12.2011.
године, за 2010. годину до 30.12.2011. године и за 2011. годину до 15.01.
2012. године.
2. Након истека рокова по наведеном захтеву упућеном локалној самоуправи, чланови синдикалних организација почеће са покретањем судских спорова и утужења по основу неисплаћивања јубиларних награда.
3. У случају нереализације технолошких вишкова до краја првог полугодишта текуће школске године, радикализовати изражавање неслагања синдиката са незаконитим поступањем приликом запошљавања у смислу несагледавања технолошких вишкова.
4. По напред наведеним закључцима, упознати јавност заказивањем
конференције за новинаре и средства јавног информисања за петак, 02.12.
текуће године.

ДРУГА ТАЧКА
По овој тачки Дневног реда, Председништво обора је информисано о закључцима са седнице Председништва Републичког одбора Синдиката образовања Србије
одржане 25. новембра 2011. године након разматрања актуелне ситуације у домаћем
образовном систему. Наиме, донети су следећи закључци:
1) Захтева се од Министарства просвете и науке и Министарства финансија да
убрзају процес исплате јубиларних награда за 2009, 2010. и 2011. годину и да се
јубиларне награде исплате до краја ове године;
2) Председништво Синдиката образовања Србије захтева од Министарства
просвете и науке да се одмах настави процес измене и усаглашавања коефицијената
у целом образовном систему;
3) Председништво Синдиката образовања Србије тражи од Министарства просвете и Министарства финансија да се пре усвајања буџета за 2012. годину потпише
Протокол о цени рада за 2012. годину;
4) Председништво Синдиката образовања Србије подсећа све председнике окружних и градских одбора да до 25. децембра 2011. године одрже састанке, размотре актуелну ситуацију у образовању на њиховој територији и да о томе обавесте
РОС. Састанак Републичког одбора планира се за 28. децембар 2011. године;
5) Председници градских и окружних одбора образовања, дужни су да прикупе
податке са своје територије о исплатама јубиларних награда и да о томе одмах
обавесте Републички одбор, да би се на време предузели одговарајући кораци у циљу превазилажења проблема у исплати јубиларних награда.
ТРЕЋА ТАЧКА
Председавајући је упознао Председништво одбора са идејом о организовању
семинара за чланове Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. Наиме, према његовим речима, поред прилике да се окупе сви представници образовних установа са територије округа и тиме размене своја искуства по разним питањима из домена струке и праксе решавања одређених проблема, учесници семинара
имаће прилику да поред дискусије са представницима Синдиката образовања Србије,
који ће присуствовати семинару, учествују у едукацији по накнадно договореној теми
са представницима Савеза самосталних синидиката за више општина - Лесковац.
По овој тачки дневног реда отворена је дискусија која је била усмерена на
термин одржавања семинара, његовом трајању, локацији и покривању трошкова
котизације учесника семинара.
Након завршетка дискусије, на предлог председавајућег, већином гласова, донет је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Семинар за чланове Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије одржаће се у суботу и недељу, 10 и 11. децембра 2011. године;
2. Трошкови одржавања семинара у котизације за учеснике семинара
сносе синдикалне организације установа.

3. До 5. децембра 2011. године све синдикалне организације на територији округа добиће обавештење о детаљима семинара.
4. До 7. децембра 2011. године утврдиће се заинтересованост и могућност чланова синдикалних огранизација присуства семинару.
ЧЕТВРТА ТАЧКА
По овој тачки Дневног реда, председавајући је подсетио потпредседнике на
обавезу припреме оквирног Плана рада за 2012. годину.
Председништво Одбора упознато је са одлуком Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије ради прикупљања потписа грађана за расписивање референдума којом би се грађани питали да ли су сагласни са процесом приватизације предузећа из ове гране делатности. С тим у вези, акција прикупљања потписа
већ је покренута на територији града и у општина Власотинце и Лебане, док су чланови Председништва одбора позвани да се, са својим колегама из школа, прикључе
овој акцији и дају свој потпис у циљу прикупљања 100.000 потписа на нивоу републике.
Овим је седница завршила са радом у 14:20 сати.

Записник сачинио,
Александар Стојановић

Председник Одбора,
Ничић Александар, с.р.

