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З А П И С Н И К 
 
 

са 3. седнице Председништва Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања 
Србије, одржане у петак, 13. јануара 2012. године, са почетком у 12.30 сати. 

 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. Информација о јубиларним наградама; 

2. Именовање техничког секретара Одбора Јабланичког округа Синдиката 
образовања Србије; 

3. Прецизирање захтева према вишим органима синдиката; 

 4. Текућа питања. 
  
 
 Допуну Дневног реда предложио је Ивица Станковић у циљу формулације 
апела надлежним институцијама за повећање безбедности саобраћаја у реонима 
школа. 
 
 Предложени Дневни ред са предложеним изменама усвојен је једно-
гласно. 
 

ПРВА ТАЧКА 
 

 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. 
 Председавајући је информисао чланове Председништва одбора да је у току 
дана у кабинету градоначелника Лесковца постигнут договор о сарадњи локалне 
власти и Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, којом приликом 
је договорено да ће у току дана просветним радницима на територији Града бити 
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исплаћене јубиларне награде за 2010. годину. Три установе које у децембру нису 
добиле средства за исплату јубиларних награда за 2009. годину добиће ова средства 
у току дана. Такође, Градоначелник Лесковца обећао је представницима 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. 

 
ДРУГА ТАЧКА 

 
Председавајући је упознао присутне чланове Председништва са неопходношћу 

усвајања одлуке о именовању техничког секретара Председништва Одбора Јабланич-
ког округа Синдиката образовања Србије. Наиме, према његовим речима, ово лице 
би се старало о документацији Одбора и водило интерне записнике са седница, па-
ралелно са радом Стручне службе Савеза. 

 
На предлог председавајућег, у складу са одредбама чл. 11. Правила о раду 

Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије једногласно је донета 
следећа 

 
ОДЛУКА 

 
За секретара Председништва Одбора Јабланичког округа Синдиката 

образовања Србије именује се Баба-Алић Ајша. 
 
Након завршетка гласања и усвајања одлуке, свим члановима Председништва 

одбора презентован је Глобални план рада Одбора за 2012. годину. 
 

ТРЕЋА ТАЧКА 
 

Председавајући је подсетио чланове Председништва одбора на закључак са 
10. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, којом прили-
ком је одлучено да се на наредној седници Председништва одбора дефинише, 
конкретизује и упути захтеве према вишим органима синдиката у смислу просторно-
техничке и материјално-финансијске подршке и помоћи у циљу остварења плани-
раних активности одбора за 2012. годину. 

Имајући у виду напред изнето, председавајући је предложио да се вишим ор-
ганима синдиката - Синдикату образовања Србије и Већу Савеза самосталних синди-
ката за више општина - Лесковац упути захтев којим ће се од ових институација зах-
тевати финансијска помоћ у реализацији предвиђених активности у текућој години у 
виду њиховог учешћа у реализацији истих са 10% годишњих прихода од чланарине. 
Такође, Већу Савеза самосталних синдиката за више општина - Лесковац био би 
упућен захтев за одобрењем употребе једне канцеларије са интернет прикључком. 

 
Дискусије по овој тачки Дневног реда није било. 
 
На предлог председавајућег, једногласно је донет следећи 
 
 



ЗАКЉУЧАК 
 

1. Упутити захтев Синдикату образовања Србије и Већу Савеза само-
сталних синдиката за више општина - Лесковац за финансијском помоћи у 
реализацији планираних активности за 2012. годину у износу од 10% 
годишњих прихода од чланарине. 

2. Упутити захтев Већу Савеза самосталних синдиката за више 
општина - Лесковац за одобрењем коришћења једне канцеларије у згради 
Дома синдиката уз обезбеђење интернет прикључка. 

 
ЧЕТВРТА ТАЧКА 

 
На основу предлога Ивице Станковића, Председништво Одбора Јабланичког 

округа Синдиката образовања Србије дискутовало је о предлогу упућивања апела 
надлежним институцијама за повећање безбедности саобраћаја у реонима школа. 

 
Наиме, имајући у виду несрећу која се догодила током децембра месеца у дво-

ришту Хемијске школе Лесковац, констатовано је да постоји још школа на територији 
Града и општина које нису адекватно обележене хоризонталном, вертикалном или 
светлосном сигнализацијом, чиме је вишеструко смањена безбедност деце у реонима 
школа. С тим у вези, на предлог Станковића, једногласно је донет следећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
 Упутити надлежним институцијама апел за повећање безбедности 
саобраћаја у реону школа. 

 
ПЕТА ТАЧКА 

 
 Дискусије по овој тачки дневног реда није било. 

 
 Овим је седница завршила са радом у 13:00 сати. 
 
 

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


