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Израда Пословника о раду Председништва 
ОЈОСОС-а 

            
Сектор за правна питања и информисање 

Састанци, разговори, конференције, методи 
притиска на општинске управе и 
информисање о динамици исплате 
јубиларних награда 

            
Сектор за правна питања и информисање, 
Сектор за организационе послове, 
председник... 

Припрема и реализација спортских игара 
Синдиката образовања Јабланичког округа 

            Сектор за спорт и рекреацију, Сектор за 
организационе послове 

Припрема штампаног информативног 
материјала за чланство  

            
Сектор за  правна питања и информисање 

Организација осмомартовске прославе             Сектор за спорт и рекреацију 

Формирање и одржавање активне базе 
чланства 

            
Сектор за организационе послове 

Организација пролећне екскурзије             Сектор за спорт и рекреацију 

Формирање и дистрибуција базе правних 
лица каја сарађују са синдикатом; 
Економски програм – синдикалне понуде 

            
Сектор за организационе послове 

Спровођење анкете о информатичкој 
писмености председника синдикалних 
организација  

            
Сектор за организационе послове 

Праћење формирања и рада комисија за 
рангирање технолошких вишкова  

            Сектор за организационе послове,  Сектор 
за правна питања и информисање 

Праћење распоређивања технолошких 
вишкова; Објављивање ажуриране листе 

            Сектор за правна питања и информисање, 
Сектор за организационе послове, 
председник... 

Организација Првомајског излета             Сектор за спорт и рекреацију 

Прикупљање података о слободним радним 
местима 

            
Сектор за организационе послове 

Организација рафтинга и летовања             Сектор за спорт и рекреацију 

Организација семинара и обука за 
председнике синдикалних организација 

            
Сектор за организационе послове 

Обилазак синдикалних организација и 
присуство седницама 

            Сектор за правна питања и информисање, 
Сектор за организационе послове, 
председник... 

Одржавање контакта и партнерских односа 
са школском управом и општинским 
управама; периодични састанци 

            
Председник, потпредседници, секретар... 

Информисање чланства о правима и 
обавезама 

            

Сектор за правна питања и информисање 

Припрема и издавање периодног 
(полугодишњег) синдикалног билтена 

            

Прикупљање жалби и представки чланства              

Израда прегледа решених случајева по 
представкама 

            

Припрема и штампа пропагандног 
матерјала 

            

Организација јесење екскурзије             
Сектор за спорт и рекреацију 

Организација предновогодишње прославе             

Прикупљање спонзора, донатора и 
обезбеђивање средстава 

            Сектор за организационе послове, 
председник... 

Израда плана рада и буџета за наредну 
годину 

            
Председништво 

 

Председник одбора, 
Ничић Александар 

 

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ЛЕСКОВАЦ 

Одбор Јабланичког округа 

Синдиката образовања Србије 


