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З А П И С Н И К 
 
 

са 10. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржане у 
суботу, 10. децембра 2011. године, са почетком у 13.30 сати. 

 Седници присуствује председник Синдиката образовања Србије, Бранислав 
Павловић, председник Градског одбора синдиката образовања Града Ниша, Славица 
Китановић и секретар Савеза самосталних синдиката за више општина - Лесковац, 
Јовица Недељковић. 

 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. Усвајање Шестомесечног извештаја о раду председника Одбора Јабланичког 
округа Синдиката образовања Србије; 

2. Информација о јубиларним наградама и решавању технолошких вишкова; 

3. Допуна Правила о раду Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања 
Србије; 

4. Разматрање и усвајање програма рада формираних радних тела; 

5. Усвајање Годишњег програма рада одбора; 

6. Формулисање захтева према вишим органима синдиката о обезбеђивању 
подршке Одбору Јабланичког округа Синдиката образовања Србије у 
реализацији планираних активности у 2012. години; 

 7. Текућа питања. 
 

 Дневни ред усвојен је једногласно. 
 

ПРВА ТАЧКА 
 

Председавајући је, подносећи шестомесечни извештај о раду председника Од-
бора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије нагласио да ће приоритети 
његовог ангажовања на месту председника Одбора бити: јавносту у раду, креирање 
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правно-регулативних аката Одбора и успостављање сарадње са релевантним инсти-
туцијама у округу, као и да су све активности у протеклом периоду биле су усмерене 
ка томе. Током маја месеца осмишљен је први предлог нових Правила о раду Одбора 
и  израђена прва верзија сајта на којој је поменути предлог објављен и дат на увид и 
разматрање, да би током летњег распуста сајт добио коначан изглед где се све 
активности и информације ажурирају редовно.  

Према његовим речима, личним контактирањем и дописима утиче се на 
сарадњу са Школском управом Лесковац, тако да 18. августа долази до састанка са 
начелником. На том састанку утврђују се веома важни модели партнерског односа у 
решавању проблема заједничких надлежности.  

Током одржавања 8. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образо-
вања Србије, дана 22. августа, чланови Одбора Драган Стошић и Ајша Баба-Алић 
били су представници Одбора на седници директора на којој су се разматрали и 
распоређивали технолошки вишкови, којом приликом је наш синдикат је добио право 
да активно учествује у раду седнице и води записник који је касније званично прос-
леђен Министарству. Такође у складу са закључцима 8. седнице Одбора, Републич-
ком одбору СОС-а прослеђен је захтев да се величина и ангажованост нашег Одбора 
вреднује и пропорционалнијом заступљеношћу у вишим органима СОС-а.  

Дана 1. септембра одржана је конференција за новинаре на којој су пред-
стављене 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, након чега је 
јавност одмах обавештена и затражен је 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 03.10.2011. 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 Пред-
седништво, 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 распоре-
ђивања вишкова и ширењу сарадње и са другим релевантним институцијама. Овај 
период подпредседници користе да у складу са инструкцијама и Правилима дефини-
шу 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 сед-
ници 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. 
 
 На предлог председавајућег, једногласно је донета следећа 
 

ОДЛУКА 
 

 Шестомесечни извештај о раду председника Одбора Јабланичког 
округа Синдиката образовања Србије усваја се у целости. 

 
ДРУГА ТАЧКА 

 
Чланови Одбора упознати су са дописом упућеним ВД начелници Градске уп-

раве за друштвене делатности којом се иста позива да се активно укључи у решава-
ње проблема просветних радника у граду Лесковцу и допринесе квалитетнијем поло-
жају просветних радника и да је  дана 17.11. одржан се састанак са ВД нечелницом 
друштвених делатности којом приликом је прихваћена сарадња са синдикатом у ци-
љу 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 из-
рачунава 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 про-
сечној заради исплаћеној у Републици Србији у претходном месецу. 

Вазано за технолошке вишкове, председавајући је информисао чланове Пред-
седништва о детаљима састанка одржаног 24.11.2011. године у Одељењу Министар-
ства 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 ра-
дом 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. 

Такође, Одбор је упознат са закључцима са 1. седнице Председништва Одбора 
Јабланичког округа Синдиката, када је одлучено да се: 
 1. Упути 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 незак-



онитим поступањем приликом запошљавања у смислу несагледавања технолошких 
вишкова. 
 4. По напред наведеним закључцима, упознати јавност заказивањем конфе-
ренције за новинаре и средства јавног информисања за петак, 02.12. текуће године. 

 
ТРЕЋА ТАЧКА 

 
Председавајући је упознао присутне чланове Одбора са постојањем потребе за 

усвајањем допуне Правила о раду Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања 
Србије и то у смислу дефинисања органа Одбора Јабланичког округа Синдиката об-
разовања Србије - техничког секретара и координаторе за активности по општинама 
Јабланичког округа.  

 
Након краћег образоложења предлога за измену Правила о раду Одбора, на 

предлог председавајућег, једногласно је донет следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

Предложена измена Правила о раду Одбора Јабланичког округа Син-
диката образовања Србије усваја се у целости. 

 
ЧЕТВРТА ТАЧКА 

 
По овој тачки Дневног реда, подпредседници за организационе послове, спорт 

и рекреацију и правна питања и односе са јавношћу у кратким цртама презентовали 
су члановима Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије предлоге 
планова рада својих ресора са акцентом на најважније планиране активности у на-
редном периоду. Презентовани планови покривају план рада Одбора Јабланичког ок-
руга Синдиката образовања Србије за 2012. годину. 

 
Након завршене кратке презентације сваког од плана, на предлог председа-

вајућег, једногласно је донет следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 Предложени планови рада ресорних радних тела за 2012. годину 
усвајају се у целости. 

 
ПЕТА ТАЧКА 

 
 Поводом усвајања Годишњег програма рада Одбора Јабланичког округа Син-
диката образовања Србије, председавајући је нагласио да је логичан садржај поме-
нутог програма рада чине парцијални планови рада ресора за организационе пос-
лове, спорт и рекреацију и правна питања и односе са јавношћу, с којима су чланови 
Одбора упознати на самој седници и којом приликом су кроз закључак и усвојени. 
 
 Дискусије по овој тачки Дневног реда није било. 
 
 Имајући у виду напред изнето, на предлог председавајућег, једногласно је 
донета следећа 



ОДЛУКА 
 

 Годишњи програм рада Одбора Јабланичког округа Синдиката обра-
зовања Србије усваја се у целости. 

 
ШЕСТА ТАЧКА 

 
Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије упознат је са чиње-

ницом да планиран број активности у наредном периоду није могуће реализовати без 
помоћи виших органа - Синдиката образовања Србије и Савеза самосталних синдика-
та за више општина - Лесковац. 

Имајући у виду да је Председништвo извршни орган Одбора Јабланичког ок-
руга Синдиката образовања Србије и да је упућено је у реалне потребе за реа-
лизацију активности, на предлог председавајућег једногласно је донета следећа 

 
ОДЛУКА 

 
Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије налаже 

Председништву Одбора да дефинише, конкретизује и упути захтеве према 
вишим органима синдиката у смислу просторно-техничке и матерјално-фи-
нансијске подршке и помоћи у циљу остварења планираних активности. 

 
СЕДМА ТАЧКА 

 
 По овој тачки Дневног реда, присутнима се обратио председник Синдиката 
образовања Србије, Бранислав Павловић. У свом излагању изразио је задовољство 
оваквим начином рада одбора на територији, стављајући акценат на текуће и пла-
ниране активности, организацију оваквог вида семинара за чланове Одбора, који по-
ред радног дела подразумева и одржавање едукације чланова по једној од врло ак-
туелних тема. Наглашено је да рад Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања 
Србије може послужити као пример добре праксе рада територијалних одбора. 
 Такође, Павловић је изразио спремност републичког одбора да пропрати и по-
могне организацију и одржавање још оваквих семинара након достављања конкрет-
них предлога за вид помоћи и апеловао на наставак оваквог рада одбора и апеловао 
на Веће Савеза самосталних синдиката Лесковац да узме удео у подршци и помоћи 
раду Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. Такође, упућене су 
похвале за реализацију и ставаљање у функцију сајта Одбора Јабланичког округа 
Синдиката образовања Србије који је, према његовим речима, врло актуелан и пун 
садржаја који у многоме олакшава комуникацију и проток информација између чла-
нова синдиката. Председавајућем је упућен позив да помогне у реализацији интер-
нет сајтова осталих одборима на територији. 

У наставку дискусије, Павловић је говорио о текућима активностима Синдика-
та образовања Србије, актуелним проблемима и планираним правцима деловања у 
наредном периоду. 

 
 Овим је седница завршила са радом у 14:45 сати. 
 

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


