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З А П И С Н И К 
 
 

са 4. седнице Председништва Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања 
Србије, одржане у среду, 28. марта 2012. године, са почетком у 12 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. Верификација мандата Ане Митровић, председника синдикалне 
организације „Предшколска установа“ Лесковац; 

2. Разматрање и усвајање Пословника о раду Одбора Јабланичког округа 
Синдиката образовања Србије; 

3. Припрема активности за период април-јун 2012. године; 

4. Разматрање одговора Савеза самосталних синдиката за више општина – 
Лесковац на захтеве Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања 
Србије; 

 5. Текућа питања. 
  
 
 Предложени Дневни ред усвојен је једногласно. 
 
 

ПРВА ТАЧКА 
 

 Председништво је информисано да је након спроведених избора у синдикалној 
организацији Предшколска установа Лесковац, за председника изабрана Митровић 
Ана. Имајући у виду да ова синдикална организација улази у састав Председништва 
Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, предложена је 
верификација мандата новоизабраном председнику синдикалне организације. 
 
 

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA LESKOVAC 

Одбор Јабланичког округа 
Синдиката образовања Србије 



 На предлог председавајућег, једногласно је донета следећа 
 

ОДЛУКА 
 

 Верификује се мандат у Председништву Одбора Јабланичког округа Син-
диката образовања Србије члану АНИ МИТРОВИЋ, председнику синдикалне 
организације Предшколска установа Лесковац.  
 Ступањем одлуке на снагу, именована постаје пуноправни члан Председ-
ништва Одбора. 

 
ДРУГА ТАЧКА 

 
Председавајући је упознао присутне чланове Председништва о детаљима ве-

заним за текст Предлога Пословника о раду Одбора Јабланичког округа Синдиката 
образовања Србије. Наиме, овај правилник је сличан правилницима о раду школских 
одбора, а урађен је у циљу регулисања начина рада Председништва Одбора Јабла-
ничког округа Синдиката образовања Србије. 

 
Дискусије по овој тачки дневног реда није било. 
 
На предлог председавајућег једногласно је донета следећа 
 

ОДЛУКА 
 

Пословник о раду Председништва Одбора Јабланичког округа Син-
диката образовања Србије усваја се у целости. 

 
ТРЕЋА 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. Такође, Одбор је упознат о активностима 
на организацији спортских игара синдикалних организација Синдиката образовања 
Србије са територије Јабланичког округа у периоду април-мај 2012. године као и о 
организацији Првомајског уранка на Кукавици, поред хотела Влаина. Са територије 
Лебана, организовано је путовање у Грчку од 7-11. априла, а са територије Града 
пут у Охрид од 9-11. априла. У плану је и припрема билтена, о чему ће више речи 
бити на седници Одбора. Планирано је и спровођење анкете о информатичкој писме-
ности чланова синдиката након чека се очекује спровођење акције на плану упозна-
вања чланова са основним операцијама рада на рачунару. 

Председавајући је коментарисао одлазак њему непознатих особа у основну 
школу у Бошњацу у покушају да се реше одређени проблеми везани за рад синди-



калне организације, а којом приликом је, према његовим речима, направљена још 
већа штета. На ову констатацију председавајућег, дато је објашњење од стране 
стручне службе Савеза самосталних синдиката за више општина – Лесковац. Наиме, 
уз коментар да је изјава председавајућег у најмању руку некоректна имајући у виду 
да је исти обавештен о одласку секретара Већа, стручног сарадника и повереника за 
територију Лебана у основну школу у Бошњацу, састанак је имао неформалан карак-
тер и одржан је са групом заинтересованих упошљеника који су изразили интересо-
вање да се евентуално врате у чланство самосталног синдиката. О карактеру састан-
ка довољно говори чињеница да је одржан у зборници за време паузе између редов-
них активности у школи, а којом приликом је од стране исте групе упошљених изра-
жено незадовољство радом председника Синдиката образовања Србије, Бранислава 
Павловића и речено да ће се још сачекати са поступком враћања уз активно пра-
ћење активности Синдиката образовања Србије. Председавајући је упутио примедбу 
на непозивање председника Одбора за присуство овом састанку. 

 
ЧЕТВРТА 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, кон-
кретизује и упути захтеве према вишим органима синдиката у смислу просторно-тех-
ничке и материјално-финансијске подршке и помоћи у циљу остварења планираних 
активности одбора за 2012. годину. Имајући у виду напред изнето, Синдикату обра-
зовања Србије и Савезу самосталних синдиката за више општина – Лесковац упућен 
је захтев (Савезу самосталних синдиката за више општина – Лесковац у виду дописа 
бр. 43 од 30.01.2012. године) којим се од ових институција захтева финансијска по-
моћ у реализацији предвиђених активности у текућој години у виду њиховог учешћа 
у реализацији истих са 10% годишњих прихода од чланарине. Такође, од Савеза 
самосталних синдиката за више општина - Лесковац тражена је употреба једне кан-
целарије са интернет прикључком. Одбор је упознат и о упутству које је председнику 
Одбора дато усменим путем од стране председника Синдиката образовања Србије о 
достављању табеларног прегледа прихода и расхода Савеза самосталних синдиката 
за више општина – Лесковац, o стављању на располагање једног рачуна/подрачуна 
Савеза самосталних синдиката за више општина – Лесковац и тражењу писменог 
одговора на захтев бр. 43 од 13.01.2012. године, а који захтев је упућен у виду до-
писа бр. 63 од 20.03. 2012. године Савезу самосталних синдиката за више општина – 
Лесковац. 

По питању одговора датог по основу дописа бр. 63 од 20.03.2012. године, 
Одбору се испред Савеза самосталних синдиката за више општина – Лесковац обра-
тио стручни сарадник Већа, Славиша Радуловић. У свом обраћању члановима Одбо-
ра, нагласио је да упутства Републичког одбора Синдиката образовања Србије, која 
се односе на доставу табеларног прегледа прихода и расхода Савеза самосталних 
синдиката за више општина - Лесковац, не обавезују Савез самосталних синдиката 
за више општина - Лесковац из разлога што је Савез самосталних синдиката за више 
општина - Лесковац територијална организација, у којој су организовани формирани 
на територији и у којој су формирана повереништва за оштине на територији коју 
својим деловањем он покрива; Савез самосталних синдиката за више општина –Лес-
ковац, формиран је одлуком Савеза самосталних синдиката Србије, а не самосталних 
синдиката и синдиката који су организовани у њему; На основу начина и принципа 
формирања, Савез самосталних синдиката за више опшитна Лесковац своја права, 



надлежности и обавезе остварује у складу са: Статутом Савеза самосталних синдика-
та Србије, Правилима о раду Савеза самосталних синдиката за више општина Леско-
вац и општим актима која су донета на основу позитивно-правних аката Републике 
Србије. Статутом Савеза самосталних синдиката Србије дефинисано је да статус 
правног лица могу имати само синдикална организација самосталног синдиката 
Србије, самостални синдикати Србије и савези самосталних синдиката на територији. 
С тим у вези, Одбори формирани на територији не могу имати својство правног лица 
и не могу имати своје текуће рачуне. 

По питању контроле над материјално финансијским пословањем Савеза само-
сталних синдиката за више општина – Лесковац, њу имају Надзорни одбор Савеза 
самосталних синдиката за више општина – Лесковац који врши надзор над оствари-
вањем политике финансирања, расподеле и употребе средстава синдикалне члана-
рине, средстава по другим основама и над коришћењем и располагања имовином и 
који најмање једном годишње упознаје Веће са разултатима надзора као и ревизори 
које именује надзорни одбор Савеза самосталних синдиката Србије и то по питању 
примене члана 62. Статута Савеза самосталних синдиката Србије који се односи на 
износ, расподелу и уплату синдикалне чланарине. Имајући у виду напред изнето, у 
Савезу самосталних синдиката за више општина - Лесковац контролу је, по претход-
но наведеним ставкама израженим у виду сачињеног Биланса стања, Биланса успеха 
и Статистичког анекса, извршио Надзорни одбор Савеза самосталних синдиката за 
више општина - Лесковац. Надзорни одбор је потом о усвајању донео одговарајућу 
одлуку и о томе известио Веће на седници од  02. марта текуће године. Такође, на 
основу напред наведених аката, не постоји обавеза да се подаци о материјално-фи-
нансијском пословању достављају у писаној форми икоме сем Надзорном одбору и 
члановима Већа на њихов захтев, где је омогућено да се у Стручној служби Већа - у 
одељењу за економско финансијске послове, чланови Већа информишу о појединим 
ставкама из завршног рачуна. На крају, још једном поновљено је да табеларни 
преглед прихода и расхода није од јавног значаја за чланство. 

Коментаришући претходни захтев (број 43 од 30.01.2012. године), Радуловић 
је подсетио чланове Одбора да је плаћање синдикалне чланарине основна обавеза 
члана синдиката а да је начин и проценат њене расподеле утврђен статутима и 
правилницима који дефинишу ту материју. Међутим, не само начин расподеле, већ и 
начин располагања синдикалном чланарином такође је јасно дефинсан свим напред 
поменутим актима, у ком смислу се њима као један од основних принципа рада свих 
синдиката наводи „солидарност“ али и „подела рада и надлежности“. У складу са тим 
и осталим принципима дефинисаним у основним одредбама Статута и Правила, Са-
вез самостланих синдиката за више општина - Лесковац, спроводи политику финан-
сирања активности усмерених на заштиту радних, социјалних, економских и профе-
сионалних интереса својих чланова. У смислу количине, понекад и квалитета акција 
које Савез проводи у циљу реализације политике финансирања активности, често 
дешава да су средства приходована од синдикалне чланарине недовољна за све, па 
се недостајући део надомешћује из имовинских права и помоћи Савеза самосталних 
синдиката Србије. 

Даље, по питању давања канцеларија на коришћење, Одбор је упознат да не 
постоји обавеза нити пракса давања канцеларија одборима на употребу. По питању 
употребе печата Савеза самосталних синдиката за више општина – Лесковац, упуће-
на је примедба на употребу овог печата без знања стручне службе писањем дописа 
без претходног консултовања, на шта је председавајући одговорио да је допис 
написан без консултације за стручном службом Већа али да је донет у службу да би 
био послат. На крају, још једном је наглашено да отварање текућег рачуна Одбора 



ради прикупљања новчаних средстава није могуће јер Одбор, у складу са статутима, 
нема статус правног лица. 

Председавајући је изразио незадовољство ситуацијом у којој се Одбор налази 
по питању упућених захтева констатујући непостојање спремности да се Одбору 
помогне у реализацији планираних активности и пружи помоћ раду Одбора.  

Незадовољан ситуацијом и околностима, председник синдикалне организације 
ОШ „Петар Тасић“, Ивица Поповић предложио је, као крајњу опцију, формирање не-
владине организације или удружења грађана која ће омогућити несметано прикуп-
љање средстава и донација у циљу реализације активности Одбора. Такође, предсе-
давајући је нагласио да ће се за тренутну ситуацију и спровођење текућих активнос-
ти пронаћи краткорочна решења, док ће се о трајном решењу проблема накнадно 
донети одговарајућа одлука. 

 
ПЕТА ТАЧКА 

 
 Дискусије по овој тачки дневног реда није било. 

 
 Овим је седница завршила са радом у 13:10 сати. 
 
 

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


