
228/1   12. 12. 2011. 

 
 
 

 
 
  

Косте Стаменковића 2, Лесковац  Тел. (016) 244-613  Факс. (016) 246-908   
e-mail: sindikat@le.org.rs   vsssl@sbb.rs  http://sind-obr.le.org.rs 

 
 

З А П И С Н И К 
 
 

са 2. седнице Председништва Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања 
Србије, одржане у суботу, 10. децембра 2011. године, са почетком у 11.00 сати. 

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

 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 одлу-
чивање, председавајући је предложио следећи  
 
 
ДНЕВНИ РЕД:  
 

1. Разматрање и усвајање Предлога планова рада формираних радних тела 
(комисија); 

2. Разматрање и дефинисање предлога о допуни Правила о раду  
Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије; 

3. Разматрање организационих могућности планираних активности; 

 4. Текућа питања. 
 
 Предложени Дневни ред усвојен је једногласно. 
 

ПРВА 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 Председништва предлоге планова рада својих ресора са акцентом на 
најважније планиране активности у наредном периоду. Презентовани планови пок-
ривају план рада Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије за 2012. 
годину. 

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

давајућег, једногласно је донета следећа 
 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA LESKOVAC 

Одбор Јабланичког округа 
Синдиката образовања Србије 



ОДЛУКА 
 

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

 
ДРУГА ТАЧКА 

 
Председавајући је упознао присутне чланове Председништва са неопходношћу 

усвајања 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 донета следећа 
 

ОДЛУКА 
 

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

 
ТРЕЋА ТАЧКА 

 
Председавајући је упознао Председништво одбора да планиран број актив-

ности није могуће реализовати без помоћи виших органа - Синдиката образовања 
Србије и Савеза самосталних синдиката за више општина - Лесковац. 

 
Након краће дискусије чланова Председништва, усмерене на неопходност упу-

ћивања захтева вишим органима у циљу добијања помоћи за реализацију планира-
них активности. на предлог председавајућег, једногласно је донет следећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Упутити предлог Одбору Јабланичког округа Синдиката образовања 

Србије да дефинише захтеве према вишим органима синдиката и упути 
захтев за њихову реализацију у циљу остварења планираних активности. 

 
ЧЕТВРТА ТАЧКА 

 
 Дискусије по овој тачки дневног реда није било. 

 
 Овим је седница завршила са радом у 12:00 сати. 
 
 

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


