
Сл.   18. 5. 2012. 

14   

 
 
 

 

 

Косте Стаменковића 2, Лесковац ♦♦♦♦ Тел. (016) 244-613 ♦♦♦♦ Факс. (016) 246-908 ♦♦♦♦  
e-mail: sindikat@le.org.rs  ♦♦♦♦ vsssl@sbb.rs ♦♦♦♦ http://sind-obr.le.org.rs 

 

З А П И С Н И К 
 
 

Са 13. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, 
одржане у петак, 18. маја 2012. године, са почетком у 13:00 часова. 
 Седници присуствује председник Синдиката образовања Србије, Бранислав 
Павловић, Јован Јерковић из правне службе Синдиката образовања Србије и 
Александар Стојановић и Слевиша Радуловић – стручни сарадници Савеза сам. 
Синдиката Лесковац. 
 Седници присуствују чланови Одбора, према приложеној евиденцији. 
 Седницу је отворио и њеним радом руководио председник Одбора Александар 
Ничић. 
 Констатујући да је присутан потребан број чланова за пуноправан рад и 
одлучивање (36 чланова од 54 установе), председавајући је предложио седећи 
 
 

ДНЕВНИ РЕД: 
 

1. Усвајање Годишњег извештаја о раду председника Одбора Јабланичког округа 
Синдиката образовања Србије; 

2. Разматрање иницијативе Синдикалне организације ШОСО „11. октобар“ из 
Лесковца за подршку „Апела Националном просветном савету Србије“; 

3. Превазилажење постојећих проблема са Савезом самосталних синдиката за 
више општина – Лесковац; 

4. Текућа питања. 
 

Дневни ред је усвојен једногласно. 
 

ПРВА ТАЧКА 
 
 Председавајући је поднео Годишњи извештај рада председника Одбора 
Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. Ничић је истакао да је Извештај у 
табеларном облику и да је у архиви сајта написано све што се радило за ових годину 
дана. Веома је важно изборити се за јавност у раду,  па је прво израђен сајт који је 
постављен 17. Маја 2011. а од августа месеца је сајт у облику у каквом је данас.  
 Касније су усвојена Правила у раду и успели смо да остваримо сарадњу са 
Школском управом и сада има само 25 вишкова на листи.  
 Било је покушаја да ступимо у контакт са свим локалним институцијама и врло 
је битно да нас људи из школске управе сматрају партнером за вођење дијалога. 
 Направљен је Глобални план рада први пут. Проблем са јубиларним наградама 
је постојао свуда сем у Власотинцу, али пре Седнице одбора одржане 13. јануара  

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ЛЕСКОВАЦ 

Одбор Јабланичког округа 
Синдиката образовања Србије 



постигнут је договор са градоначелником који је испуњен. Једини проблем је Медвеђа 
где још увек нису исплаћене јубиларне награде за 2010.  
 Ажурирање и писање материјала за сајт се ради свакодновно. 

 
 Извештај о Годишњем раду је усвојен једногласно. 

 
ДРУГА ТАЧКА 

  
У вези са другом тачком дневног реда ШОСО „11. Октобар“ из Лесковца, је 

затражила подршку „Апелу Националном просветном савету“. Апел је дат на увид 
свим присутним члановима. 
 Суштина је да се деци  не даје адекватна подршка  у раду, очекује са да 
наставници раде без искуства и без дефектолога што је немогуће. Овом проблему 
треба прићи много озбиљније а не да се приступа инклузији на брзину јер ће некој 
деци бити много боље у малој групи него у великим одељењима. 
 Дефектолошки факултет би требало много више да се укључи у пружању 
подршке. 
 Апел критикује процес увођења инклузије на овај начин и у свим основним 
школама постоје проблеми где постоје деца са специјалним потребама. Деца неће 
бити способна за нормалан рад а добиће дипломе о завршеној школи као и сва остала 
деца. 
  Иницијатива је једногласно прихваћена, а и достављене су листе за 
потписивање које треба проследити специјалној школи. 
 

ТРЕЋА ТАЧКА 
 
 Има извесних битних проблема које је председник истакао још на прошлој 
седници. 
Откад је Одбор у данашњем сазиву, Синдикат образовања Јабланичког округа је 
подигао рејтинг. Све информације су  доступне јавности, у архиви су сви записници 
са састанака, нема скривених докумената тако да су сви чланови у могућности да виде 
да овај Одбор ради, а и шта ради. Председник Одбора Александар Ничић је навео да 
је прошле године тражио само 4.000 динара за годишњу чланарину одржавања сајта 
али није добио позитиван одговор. „Ми смо тражили новац због повећања актвности, 
тражили смо једну просторију где ћемо припремати сву документацију, финансијску 
помоћ за све активности, за штампање промотивних синдикалних летака чак је у 
плану био и билтен, тражили смо и коришћење рачуна како би смо за финансирање 
активности могли да прикупимо новац од донатора и спонзора. Међутим добили смо 
усмено образложење да не постоји пракса да се даје просторија на коришћење и да не 
можемо да користимо рачун“.  
 Резиме нашег односа може да се окарактерише као неуважавање 
територијалног председника Синдиката образовања Србије. Ми имамо свако право и 
на одлуке и на активност. Синдикат образовања Србије је редовно обавештаван о 
овим проблемима али и поред проблема сигурно је да смо повећали углед Синдиката 
образовања Србије у нашем региону. 
 Павловић је истакао да је Ничић ово рекао у благој форми и да мисли да је 
понашање овог Већа бахато, и да Одбор уплацује 2 милиона динара годишње а он 
није поднео ни финансијски извештај. 



 Он предлаже да део чланарине од 28% које уплаћујемо Општинском већу 
уплатимо на посебан рачун Синдиката образовања Србије, којим ће располагати 
председник Одбора и да се за потребе функционисања овакве трансформације изради 
печат СОС-а са редним бројем 2. Рачун ће се отворити код неке банке, и то ће бити 
новац за спортске игре, семинаре, туризам и остале потребе, при чему се процењује да 
ће се повећањем активности привући још чланова. Такође треба направити Надзорни 
одбор. Чим се тај рачун отвори директори морају по обавештењу и одлуци Одбора 
изврше преусмерење дела чланарине. Тиме се чланарина не мења само се мења рачун 
на који се средства уплаћују. Направићемо план како да користимо та средства, 
имамо могућност да помогнемо и социјално угрожене.  После тога ми имамо у 
програму да покушамо да отворимо 10 канцеларија (Регионалних центара) у Србији, 
за потребе нашег синдиката, где може свако од чланова да дође. 
 Ничић је упознао чланове да овакву седницу нису сазвали у згради Синдиката 
због оваквих дијалога на чему је инсистирао и Павловић. 

Славиша Радуловић, самостални стручни сарадник Савеза је рекао: 
„Канцеларија службе увек је била свима отворена, 24 часа дневно. Чули смо једну 
страну приче  и одлука је на вама. Проблем просторија о коме се прича је врло просто 
решив, а и проблем око хостовања сајта. Наша служба ради са једним интернет 
приључком јер немамо пара и о свему овоме морају да се изјасне сви чланови“. 
 Павловић је одговорио да „ако неко неће да плаћа чланарину не мора да значи 
да неће да буде члан Синдиката. Ви нисте испуњавали захтеве овог Одбора и ја сам 
само истакао које су могућности“. 
 Александар Ничић је је ставио на гласање предлог да се чланарина уплаћује на 
нови рачун. 
 У току седнице два члана Одбора напустила су састанак па је кворум за 
гласање испуњен са 34 присутна члана. За је гласало 24, против 3 и уздржаних је било 
7 чланова. 
 Тако да је донета Одлука о отварању новог рачуна Синдиката образовања 
Србије на који ће се преусмерити 28% чланарине што представља средства која 
се тренутно уплаћују Савезу самосталних синдиката за више општина – 
Лесковац. На наредној седници Одбора дефинисаће се начин и контрола 
управљања тим средствима. 
  

ЧЕТВРТА ТАЧКА 
 
 Од 13. До 16. Септембра ће бити одржане Спортске игре у Соко бањи. 
  
Седница је завршена у 14:30. 
 

             Записничар 
                                                                                       Станковић Марина 
 


