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З А П И С Н И К 
 
 

са 12. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржане у 
среду, 28. марта 2012. године, са почетком у 13 сати. 

 Седници присуствују чланови 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. Верификација мандата Ане Митровић, председника синдикалне 
организације „Предшколска установа“ Лесковац; 

2. Извештај са седнице Републичког одбора Синдиката образовања Србије; 

3. Извештај са седнице Већа Савеза самосталних синдиката за више општина – 
Лесковац; 

4. Извештај о реализацији планираних активности и најава предстојећих; 

5. Разматрање одговора Савеза самосталних синдиката за више општина – 
Лесковац на захтеве Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања 
Србије и доношење одговарајућих одлука; 

6. Извештај о исплати јубиларних награда и доношење одговарајућих одлука; 

 7. Текућа питања. 
 

 Дневни ред усвојен је једногласно. 
 
 

ПРВА ТАЧКА 
 

 Одбор је информисан да је након спроведених избора у синдикалној организа-
цији Предшколска установа Лесковац, за председника изабрана Митровић Ана. 
Председавајући је предложио верификацију мандата новоизабраном председнику 
синдикалне организације. 
 
 На предлог председавајућег, једногласно је донета следећа 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA LESKOVAC 

Одбор Јабланичког округа 
Синдиката образовања Србије 



 
ОДЛУКА 

 
 Верификује се мандат у Одбору Јабланичког округа Синдиката обра-
зовања Србије члану АНИ МИТРОВИЋ, председнику синдикалне организа-
ције Предшколска установа Лесковац.  
 Ступањем одлуке на снагу, именована постаје пуноправни члан 
Одбора. 

 
ДРУГА ТАЧКА 

 
Председавајући је упознао присутне чланове Одбора о детаљима везаним за 

одражну седницу Републичког одбора Синдиката образовања Србије. Према његовим 
речима, на седници РОС-а разматран је и усвајан финансијски извештај Републичког 
одбора и Фонда солидарности за 2011. годину као и финансијски план РОС-а за 2012. 
годину. Такође, презентован је план активности Синдиката образовања Србије за 
текућу годину, разматрано је организовање Спортских игара Синдиката образовања 
Србије и дискутовано о стању исплате јубиларних награда за период 2009-2011. по 
општинама. Члановима Одбора презентован је Оквирни програм активности Синди-
ката образовања Србије за 2012. годину. 

На седници Републичког одбора Синдиката образовања Србије разматрано је 
повећање минималне цене рада која је довела до поремећаја односа између најни-
жег и највишег коефицијента запослених у образовању, као и до приближавања за-
раде запослених чија је зарада испод минималне зараде са зарадом запослених са 
четвртим степеном стручне спреме. Констатујући да је тај однос неодговарајући, Ре-
публички одбор је донео одлуку да се од Владе Републике Србије и ресорних минис-
тарстава хитан почетак преговора о усклађивању коефицијената за запослене на 
свим нивоима образовања. 

 
ТРЕЋА ТАЧКА 

 
Одбор је у кратким цртама упознат са детаљима са одржане седнице Већа 

Савеза самосталних синдиката за више општина – Лесковац. Између осталог, Одбор 
је упознат са оријентационим планом рада Савеза самосталних синдиката за више 
општина - Лесковац у 2012. години као и са детаљима везаним за информацију Над-
зорног одбора Савеза самосталних синдиката за више општина - Лесковац о матери-
јално финансијском пословању Савеза самосталних синдиката за више општина -
Лесковац у 2011. години.  

Наиме, према речима председавајућег, с његове стране упућена је примедба 
на недостављање табеларног прегледа прихода и расхода Већа уз презентован 
Извештај Надзорног одбора Савеза самосталних синдиката за више општина - Лес-
ковац у форми одлуке о усвајању прихода и расхода Већа за 2011. годину. Одбору 
су, након информисања да је председавајући био уздржан од гласања за усвајање 
напред наведеног извештаја, предочена добијена објашњења за овакву праксу.  

 
ЧЕТВРТА ТАЧКА 

 
По овој тачки дневног реда, председавајући је рекапитулирао активности Од-

бора предвиђених Глобалним планом рада Одбора за 2012. годину за прва три месе-
ца текуће године констатујући да су предвиђене активности реализоване у великој 



мери. Пре свега, активности су успешно вођене и довршене по питању реализације 
исплата јубиларних награда на територији Града и општина, где је у малом броју 
случајева изостала исплата ових давања, али је њихова динамика и рок договорен. 
Од текућих активности, у току је израда базе чланства, а којом приликом је упућен 
апел председницима синдикалних организација који нису доставили тражене податке 
да то у што краћем року, не дужем од Ускрса, доставе Одбору исте у циљу финали-
зације интерне базе података чланова синдикалних организација, која ће  догледно 
време бити јавно доступна на сајту Одбора.  

Одбор је упознат са активностима на организацији спортских игара синдикал-
них организација Синдиката образовања Србије са територије Јабланичког округа у 
периоду април-мај 2012. године као и о организацији Првомајског уранка на Кука-
вици, поред хотела Влаина. Такође, презентован је проблем прикупљања новчаних 
средстава за предвиђене активности Одбора, имајући у виду да одбори формирани 
на територији не могу имати својство правног лица и не могу имати своје текуће ра-
чуне, тако да се као проблем у реализацији планираних активности јавља немогућ-
ност прикупљања новчаних средстава. Председавајући је нагласио да ће се за тре-
нутну ситуацију и спровођење текућих активности пронаћи краткорочна решења, 
док ће се о трајном решењу проблема накнадно донети одговарајућа одлука. 

У плану је и спровођење анкете о информатичкој писмености чланова синди-
ката након чека се очекује спровођење акције на плану упознавања чланова са 
основним операцијама рада на рачунару. 

 
ПЕТА ТАЧКА 

 
Председавајући је подсетио Одбор на закључак са 10. седнице Одбора Јабла-

ничког округа Синдиката образовања Србије, којом приликом је одлучено да се на 
наредној седници Председништва одбора дефинише, конкретизује и упути захтеве 
према вишим органима синдиката у смислу просторно-техничке и материјално-фи-
нансијске подршке и помоћи у циљу остварења планираних активности одбора за 
2012. годину. Синдикату образовања Србије и Савезу самосталних синдиката за више 
општина – Лесковац упућени су одговорајући захтеви којим се од ових институција 
захтева финансијска помоћ у реализацији предвиђених активности у текућој години. 
У кратким цртама, Одбору су презентовани добијени одговори виших органа синди-
ката на упућене захтеве Одбора. 

Председавајући је изразио незадовољство ситуацијом у којој се Одбор налази 
по питању одговора добијених на упућене захтеве према вишим органима конста-
тујући, још једном, непостојање спремности од стране Савеза самосталних синдиката 
за више општина – Лесковац да се Одбору помогне у реализацији планираних актив-
ности и пружи помоћ раду Одбора.  

 
ШЕСТА ТАЧКА 

 
Као што је већ констатовано, по питању реализације исплата јубиларних на-

града на територији Града и општина, јубиларне награде за период 2009-2011 су ис-
плаћене на територији округа, осим у малом броју случајева где је изостала исплата 
ових давања, али је њихова динамика и рок договорен. 

Председник синдикалне организације Техничка школа „Никола Тесла“ Медвеђа 
Љубиша Павловић, предложио је покретање иницијативе за измену тренутно важе-
ћих законских одредби закона о пензијско-инвалидском осигурању. Наиме, његов 
предлог упућен је у смислу враћања раније важећих законских одредби по којима се 



у пензију морало ићи по сили закона одмах након испуњења једног од услова за 
одлазак у пензију. Наиме, оваквим поступањем, омогућило би се лакше запошљава-
ње млађег кадра обзиром да постоје случајеви где лица старија од 65 година и даље 
раде у складу са могућностима пруженим из законских решења. 

 
Имајући у виду напред изнето, на предлог председавајућег, једногласно је 

донет следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

 1. Усваја се покретање иницијативе ка Синдикату образовање Србије 
да у разговорима са ресорним министарствима предложи измене закон-
ских одредби о пензијско-инвалидском осигурању којима се регулише оба-
веза одласка у пенију након испуњења једног од услова за пензионисање. 
 
 2. Упутити Синдикату образовање Србије текст иницијативе у што 
краћем временском року. 
 

СЕДМА ТАЧКА 
 

 По овој тачки дневног реда, вршена је промоција акције „СВИ ПРОСВЕТАРИ У 
ЈЕДНОЈ МРЕЖИ“ која би требало да комуникацијски повеже све раднике у просвети 
Јабланичког округа. Понуда је припремљена од стране компаније „ANE SERBICO“. 
Одбор је детаљано упознат са детаљима понуде. 
 
 
 Овим је седница завршена у 14:35 сати. 
 
 

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


