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ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 
ПРЕДСЕДНИКА ОДБОРА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ 

 
 

Како сам нагласио на изборној седници 14. априла ове године да ће приоритети мог 
ангажовања на месту председника Одбора бити: јавносту у раду, креирање правно-регулативних 
аката Одбора и успостављање сарадње са релевантним институцијама у округу, све активности у 
протеклом периоду биле су усмерене ка томе. 

У мају је осмишљен први предлог нових Правила о раду Одбора и  израђена прва верзија 
сајта на којој је поменути предлог објављен и дат на увид и разматрање. Ове активности су 
представљене члановима Одбора на седници одржаној 6.јула.  

У току летњег распуста сајт добија коначан изглед. Све активности и информације почињу 
да се ажурирају редовно. Личним контактирањем и дописима утиче се на сарадњу са Школском 
управом Лесковац, где 18. августа долази до састанка са начелником. На том састанку утврђују се 
веома важни модели партнерског односа у решавању проблема заједничких надлежности.  

Осма седница Одбора одржана је 22. августа. Истог дана чланови Одбора Драган Стошић 
и Ајша Баба-Алић били су представници Одбора на седници директора на којој су се разматрали и 
распоређивали технолошки вишкови. Наш синдикат је добио право да активно учествује у раду 
седнице и води записник који је касније званично прослеђен Министарству. Такође у складу са 
закључцима 8. седнице Одбора, Републичком одбору СОС-а прослеђен је захтев да се величина и 
ангажованост нашег Одбора вреднује и пропорционалнијом заступљеношћу у вишим органима 
СОС-а.  

1. септембра одржана је конференција за новинаре на којој су представљене активности из 
претходног периода. Неколико дана касније упућен је оштар протест на потез градске Управе за 
друштвене делатности града Лесковца која је од лесковачких школа затражила обрачун 
јубиларних награда за 2009, 2010. и 2011. годину искључиво у нето износу. Протесни текст 
„Јубиларне награде или увреде“ прослеђен је јавности, а објављен је и на сајту СОС-а. Школска 
управа Лесковац почиње да примењује постигнут договор и редовно шаље синдикату сваку 
промену на листи радника за чијим је радом делимично престала потреба. На листи се 12. 
септембра, анализом од стране Одбора, уочава низ неправилности. Одмах смо о томе обавестили 
јавност и затражили хитан састанак са начелником ШУ Лесковац. До састанка долази 28. 
септембра и ту се дефинишу заједнички ставови у 8 тачака. Са овим се обавештава читава 
просветна јавност у округу путем наших дописа и гостовања у емисијама. 

На 9. седници Одбора од 3.10.2011. усвојена су нова Правила о раду Одбора, чиме је 
практично измењена цела његова дотадашња структура. Овим правилима профилишу се ресори, 
обавезе, одговорности и могућности за даљи и продуктивнији рад. Тело које је до сада жаргонски 
називано „Одбор у ужем саставу“ постаје Председништво, а све колеге из синдикалних 
организација добијају могућност да буду део сваке седнице Одбора и својим радом у скалду са 
Правилима утичу на рад Одбора, бирају и буду бирани. У току октобра наставља се рад на 
контроли распоређивања вишкова и ширењу сарадње и са другим релевантним институцијама. 
Овај период подпредседници користе да у складу са инструкцијама и Правилима дефинишу своје 
Програме рада. Састанци у Школској управи  постају све учесталији, Одбор добија значајну улогу и 
после дугог периода ћутања и апстиненције постаје све више уважена страна и страна од које се 
тражи мишљење.  

У новембру је на сугестију нашег Председништва одржан састанак директора школа који су 
направили пропусте приликом пријема радника у радни однос и тиме оштетили наше чланове који 
имају законом гарантовану предност. У току новембра ове неправилности решене су у највећој 
мери.  

Прва седница Председништва Одбора одржана је  29. новембра. На овој седници донета је 
одлука да се поводом неисплаћивања јубиларних награда прецизира и да рок за исплату свим 
Општинама у округу. По овом питању Председништво је сазвало конференцију за новинаре и 
издало саопштење. Такође, на овој седници подпредседнику за организационе послове, односно 
његовом ресору, поверена је организација данашњег синдикалног скупа. 

             Председник одбора 

                                 Ничић Александар 
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