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САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ЗА ВИШЕ ОПШТИНА – ЛЕСКОВАЦ 

 
- Председнику, 
г. Ивану Јовановићу 
 
 
 
 

ПРЕДМЕТ:   Захтев за помоћ у реализацији планиране активности и закупа веб 
домена и годишњег хостовања сајта Одбора 

 
Поштовани, 

  
 У складу са Глобалним планом Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања 
Србије, којим је планиран низ активности, обавештавам Вас да ће се планиране Спортске 
игре радника у просвети у Јабланичком округу одржати 12. и 13. маја – Општински ниво,  
2. и 3. јуна – Окружни ниво и 9. јуна - последње две утакмице окружног нивоа и свечана 
додела диплома, медаља и пехара.  
 Иако је организација Спортских игара планирана активност Одбора Јабланичког 
округа Синдиката образовања Србије, за „домаћина“ овогодишњих Спортских игара 
одређена је синдикална организација ОШ „Васа Пелагић“ из Лесковца и то из разлога што 
Ви нисте дозволили коришћење рачуна Савеза самосталних синдиката за више општина – 
Лесковац за прикупљање котизација и донација по основу реализације игара.  
 Позивајући се на члан 54 став 3 и члан 61 Правила о раду Већа Савеза самосталних 
синдиката за више општина - Лесковац, овим путем од Вас захтевам да у складу са 
могућностима определите новчана средства и помогнете нам бар једним делом у 
реализацији ове активности, с обзиром да је наш одбор по чланству најбројнији у округу, 
уплатом чланарине знатно доприноси приходима Савеза и својим укупним деловањем светла 
образ синдиката. Укупни пројектовани трошкови организације Спортских игара износе 
90.000 динара.  
 Користим прилику да Вас обавестим да 17. маја 2012. године истиче пакет услуга 
годишњег закупа домена сајта Одбора. Како сте прошле године одбили да финансијски 
помогнете хостовање сајта (иако сте свесни да смо једини Одбор у Савезу самосталних 
синдиката за више општина – Лесковац, који има своје електронско медијско гласило), 
обезбедили смо потребна средства посредством других организација. Ове године  цена 
поменутих услуга износи 4.009,64 динара. Позивајући се на члан 54 став 3 и члан 61 
Правила о раду Већа Савеза самосталних синдиката за више општина - Лесковац, захтевам 
од Вас да уплатом овог износа омогућите функционисање нашег сајта још годину дана. 
 Молим Вас да ме о Вашој одлуци по овим захтевима обавезно обавестите писаним 
путем у року од 5(пет) дана. 

У нади да ћете изаћи у сусрет потребама Одбора Јабланичког округа Синдиката 
образовања Србије срдачно Вас поздрављам. 
  

             Председник одбора, 
Ничић Александар 
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