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З А П И С Н И К 
 
 

са 11. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржане у 
петак, 13. јануара 2012. године, са почетком у 13.00 сати. 

 Седници присуствују чланови Одбора према евиденционом листу у прилогу. 
Седници присуствује повереник Већа за територију општине Медвеђа, 

Раденовић Милорад. 
 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. Информације са одржане седнице РОС-а; 

2. Информације о структури Одбора Јабланичког округа Синдиката 
образовања Србије; 

3. Информације о раду синдикалног адвоката; 

4. Информације о јубиларним наградама; 

 5. Текућа питања. 
 

 Дневни ред усвојен је једногласно. 
 
 

ПРВА ТАЧКА 
 

 Председавајући је информисао Одбор о детаљима одржане седнице РОС-а од 
28.12.2011. године, на којој је, између осталог, разматрана информација о продуже-
њу рока важења колективних уговора, информација о преговорима о коефицијенти-
ма и додацима на плате као и стање исплате јубиларних награда. На основу тренут-
но допступних информација, продужење рока важења Посебног колективног уговора 
за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика планирано је на 
још три године, тј. неће бити усвајања новог текста ПКУ како је било планирано. 
 Везано за информацију о преговорима о коефицијентима и додацима на плате, 
очекивани раст зарада у току 2012. године планиран је у износу од 4 до 7%. Тачна 
динамика и проценат повећања биће накнадно објављени. 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA LESKOVAC 

Одбор Јабланичког округа 
Синдиката образовања Србије 



 Око разматрања ситуацију настале поводом исплате јубиларних награда за 
2009, 2010 и 2011. годину, констатовано је да је проблем са исплатом јубиларних 
награда присутан у оним срединама где градоначелници или председници општина 
на поштују препоруке добијене од Министарства финансија и Сталне конференције 
градова и општина или намерно врше опструкцију исплате јубиларних награда. 
 Одбор је упознат са чињеницом да су приликом ребаланса буџета локалне 
самоуправе добиле девет милијарди динара што је довољно новца да се испоштује 
Закон о буџетском систему и исплате заостале јубиларне награде за 2009 и 2010. 
годину, док су јубиларне награде за 2011. годину морале бити планиране у буџетима 
локалних самоуправа. 
 Имајући у виду напред изнето, Републички одбор Синдиката образовања Срби-
је донео одлуку којом се налаже општинским, градским и покрајинским одборима да 
до 12.01.2012. године, предузму све активности на својој  територији у циљу исплате 
јубиларних награда за 2009, 2010 и 2011. годину и ако се до тог рока не изврши 
исплата, донесу одлуку о организовању једносатног протеста 16.01.2012. године и 
одлуку о штрајку од 23.01.2012. године, у складу са законом, до испуњавања обавезе 
исплате јубиларних награда. 

 
ДРУГА ТАЧКА 

 
По овој тачки дневног реда, у кратким цртама, присутним члановима Одбора 

презентована је структура Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије 
сходно тренутно важећим правилима о раду Одбора и дата кратка паралела са од-
редбама раније важећих правила о раду. 
 Такође, 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 планове рада својих ресо-
ра са акцентом на најважније планиране активности у наредном периоду. Презенто-
вани планови покривају план рада Одбора Јабланичког округа Синдиката образова-
ња Србије за 2012. годину. 

 
ТРЕЋА ТАЧКА 

 
Детаље везане за рад синдикалног адвоката члановима Одбора предочио је 

стручни сарадник Већа, Славиша Радуловић. Одбор је, у кратким цртама, упознат са 
разлозима ангажовања адвоката у смислу измена одредби Закона о парничном пос-
тупку и са појединостима око евентуалног покретања судског спора од стране члано-
ва синдикалних организација. Наиме, према његовим речима, процедура пружања 
правне помоћи се не мења ни у чему - адвокат бесплатно заступа чланове синдикал-
них организација по основу рада и права из радног односа, припрема тужбе, 
поднеске и излази на суђења. Једина разлика је постојање обавезе плаћања судске 
таксе сходно законским одредбама, јер сада радни спорови нису ослобођени плаћа-
ња таксе као што је до скоро био случај. Износ таксе одређује суд сходно судским та-
рифама и зависи од случаја до случаја. Такође, након завршетка спора, адвокат на-
плаћује трошкове спора из пресуђења, односно од стране која је изгубила спор - 
установе, предузећа, органа итд. 

 
Након кратке информације, отворена је дискусија током које су давани од-

говори на питања чланова Одбора везана за рад адвоката и пружање правне по-
моћи. 



 
ЧЕТВРТА ТАЧКА 

 
 Поводом исплата јубиларних награда, председавајући је информисао чланове 
Одбора да је у току дана у кабинету градоначелника Лесковца постигнут договор о 
сарадњи локалне власти и Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Срби-
је, којом приликом је договорено да ће у току дана просветним радницима на тери-
торији Града бити исплаћене јубиларне награде за 2010. годину. Три установе које у 
децембру нису добиле средства за исплату јубиларних награда за 2009. годину до-
биће ова средства у току дана. Такође, Градоначелник Лесковца обећао је представ-
ницима синдиката да ће јубиларне награде за 2011. годину бити исплаћене за дан 
Светог Саве, уз услов постојања редовног трансвера у устаљеном термину око 25-тог 
у месецу. 
 Имајући у виду напред изнето, председавајући је позвао је просветне раднике 
у Лесковцу да обуставе утужење установа обзиром на постигнути договор са локал-
ном власти. 
 Према речима председавајућег, у општинама на територији округа, исплаћене 
су јубиларне награде за 2009 и 2010. годину, а у току је исплата за 2011. годину. 
Изузетак је општина Медвеђа где је исплаћена 2011. година и где је обећана исплата 
2009 и 2010. године у току јануара месеца 2012. године. 

 
ПЕТА ТАЧКА 

 
 По овој тачки дневног реда, упућен је захтев председнику Одбора за реша-
вање проблема са исплатама јубиларних награда запосленима у установама којима је 
блокиран текући рачун. 
 
 
 Овим је седница завршила са радом у 14:15 сати. 
 
 

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


