
 
 

 
 

:: СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА ::  
:: СЕКТОР ЗА СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ :: 

 

ОРГАНИЗУЈЕ 

ПРВОМАЈСКИ 

УРАНАК 
 

Празник рада се слави 1.маја као међународни празник радничког покрета. На Првом конгресу 

2. Интернационале одржаном 1889. одлучено је: "Први мај је заједнички празник свих земаља, на 

којима радничка класа треба да манифестује јединство својих захтева и своју класну солидарност".  

Првомајски уранак је код нас устаљени народни обичај када се групно, у оквиру колектива 

или породице 1.маја излази у природу или се и ноћ уочи првог маја проводи у природи поред 

логорске ватре. Током уранка фаворизује се дружење уз рекреацију, јело и пиће. 

 

Сектор за спорт и рекреацију организује први првомајски уранак на Кукавици, поред хотела 

„Влаина“ недалеко од  Вучја за чланове наших Синдикалних организација и чланове њихових породица. 

Организација предвиђа превоз, спортско-рекреативне садржаје и пригодни забавни програм. Циљ 

Првомајског уранка је упознавање, дружење, забава, рекреација и стручна корелација чланова 

Синдиката образовања Србије Јабланичког округа.  

  

 

Организација Првомајског уранка и пријављивање за излет 

 
1. Сектор за спорт и рекреацију ће организовати аутобуски превоза за све заинтересоване 

учеснике  за Првомајски уранак  на основу предатих спискова заинтересованих за 

Првомајски уранак у Синдикалним јединицама. Цена организованог аутобуског превоза 

зависи од броја пријављених путника ( повратна карта око 200 дин. по путнику ). Саме 

Синдикалне организације одлучују да ли ће финансирање организованог одласка на 

Првомајски уранак бити из личних средстава пријављених радника или из буџета 

Синдиката. 

2. Сектор за спорт и рекреацију ће обезбедити заједнички природни простор Првомајском 

уранку, одмах поред хотела „Влаина“, поред реке. 

3. Сектор за спорт и рекреацију обезбеђује могућност за све присутне на Првомајском 

уранку спортско-рекреативно такмичење у малом фудбалу, кошарци, одбојци а на основу 

унапред достављеног списка спортских екипа синдикалних организација. 

4. Организацију интерног превоза радника у просвети у својим школама  у сопственој 

режији спроводи сама Синдикална организација у школи.  

5. Рок за пријављивање Синдикалних организација и бројно стање пријављених учесника 

је 20.04.2012. год 

 

 

Контакт телефон за председнике Синдикалних организација: 069/1697750 мр Ивица Поповић, 

потпредседник ОЈОСОС  
 


