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ЗАПИСНИК

Са  14.  седнице  Одбора Јабланичког  округа  Синдиката  образовања Србије,  одржане  у 
петак, 8. јуна 2012. године, са почетком у 12:00 часова у Центру за стручно усавршавање у 
Лесковцу.  
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, 
председавајући је предложио седећи

ДНЕВНИ РЕД  :  

1. Анализа  процеса  преусмеравања  средстава  на  нови  рачун  Синдиката  образовања 
Србије;

2. Разматрање и усвајање измена и допуна Правила о раду Одбора Јабланичког округа 
Синдиката образовања Србије; 

3. Избор чланова Надзорног одбора;
4. Избор чланова Комисије за доделу помоћи;
5. Доношење  одлуке  о  ангажовању  једног  волонтера  на  административно-техничким 

пословима;
6. Разматрање и усвајање предлога Правилника о материјално-финансијском пословању 

Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије;
7. Разматрање  и  усвајање  финансијског  плана  Одбора  Јабланичког  округа  Синдиката 

образовања Србије; 
8. Текућа питања.

Дневни ред је усвојен једногласно.

ПРВА ТАЧКА

Председавајући је упознао чланове Одбора да је у складу са одлукама са 13. Седнице Одбора 
отворен  нови  жиро  рачун  Синдиката  образовања  Србије  који  је  намењен  за  прикупљање 
средстава са територије Јабланичког округа. Такође, израђен је и печат Републичког одбора 
Синдиката  образовања  Србије  са  редним  бројем  2,  који  је  уступљен  овлашћеним  лицима 
Одбора да га користе у складу са датим овлашћењем.
Председавајући је подсетио присутне да је одлука Одбора обавезујућа и прочитао списак оних 
синдикалних организација које још увек нису преусмериле средства на нови рачун. Присутни 
председници  поменутих  синдикалних  организација  образложили  су  тренутни  застој  и 
најавили преусмерење средстава већ од следеће уплате.

ДРУГА ТАЧКА

Председавајући  је  објаснио  присутнима  да  је  саставни  део  одлуке  Одбора  са  претходне 
седнице и формирање Надзорног одбора који ће вршити контролу располагања финансијским 
средствима.   Из  тог  разлога,  а  и  због  неких  других  неопходних  уочених  потреба, 

 СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ
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председавајући је ставио на разматрање измене и допуне Правила о раду Одбора, уз претходна 
детаљна објашњења. Коментара није било, па је једногласно донета 

ОДЛУКА

Усвајају  се  измене  и  допуне  Правила о  раду  Одбора  Јабланичког  округа  Синдиката 
образовања Србије.

ТРЕЋА ТАЧКА

У  складу  са  усвојеним  изменама  и  допунама  Правила  о  раду  Одбора,  председавајући  је 
образложио да у састав Надзорног одбора треба да буде изабрано укупно 7 чланова, при чему 
је из сваке општине по један а из града Лесковца два члана. Присутни су након предлагања 
једногласно донели следећу

ОДЛУКУ

Надзорни одбор Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије чине следећи 
чланови:
1. Коцић Светлана – ОШ „8. октобар“ Власотинце
2. Стојановић Јован – ОШ „Коста Стаменковић“ Лесковац
3. Стевановић Сава – ОШ „Вук Караџић“ Лесковац
4. Банковић Славковић Наташа – ГТШ „М. Поповић“ Црна Трава
5. Јовановић Стеван – СШ „Б. Крстић“ Бојник
6. Марковић Драгољуб – ОШ „Вук Караџић“ Лебане
7. Мишић Градимир – ОШ „Р. Ковачевић“ Леце

ЧЕТВРТА ТАЧКА

У  складу  са  усвојеним  изменама  и  допунама  Правила  о  раду  Одбора,  председавајући  је 
образложио да  Одбор треба  да  изабере  чланове Комисије  за  доделу помоћи.  Присутни  су 
након предлагања једногласно донели следећу

ОДЛУКУ

Комисија за доделу помоћи Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије 
чине следећи чланови:
1. Марковић Роберта – МШ „С. Бинички“ Лесковац
2. Јовић Нада – Гимназија Лебане
3. Ђорић Мирослав – ОШ „Јосиф Панчић“ Орашац

ПЕТА ТАЧКА

Председавајући је образложио да је из разлога отварања просторија Регионалног центра 
Синдиката  образовања  Србије  за  територију  Јабланичког  округа  неопходно  да  у 
просторијама  буде  ангажовано  једно  лице  –  волонтер, које  ће  обављати 
административно-техничке  послове  за  потребе  Одбора.  Након  краће  дискусије 
једногласно је усвојена следећа

ОДЛУКА

Одбор Јабланичког округа Синдиката образовања Србије доноси одлуку о ангажовању 
једног волонтера на административно-техничким пословима.

ШЕСТА ТАЧКА



Председавајући  је  образложио  неопходност  постојања  Правилника  о  материјално-
финансијском пословању Одбора. Присутнима је предочен предлог овог Правилника. Након 
краће дискусије, једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

Усваја  се  предложени  Правилник  о  материјално-финансијском  пословању  Одбора 
Јабланичког округа Синдиката образовања Србије.

СЕДМА ТАЧКА

Председавајући је образложио предложени шестомесечни финансијски план. Објашњено је да 
је  овај  план  оквиран  јер  је  тренутно  непознат  укупан  прилив  средстава.  Према 
пројектованим приходима сачињен је предлог Финансијског плана који треба да буде 
основ  за  реализацију  пројектованих  расхода.  Пројектовани  расходи  подразумевају 
средства потребна за најам просторија, трошкове грејања, телефона, одржавања, путне 
трошкове, набавку канцеларијског материјала, штампу и репрезентацију, волонтерске 
додатке, спортске игре, опремање локала и организацију семинара.
Председавајући је нагласио да је могуће да за опремање локала буде потребно више средстава 
него што је планирано и да ће се у том случају то одразити на висину осталих расхода. 
Чланови Одбора су упознати да су волонтерски додаци предвиђени за административно-
техничко лице и председника. Председавајући је захтевао да се чланови Одбора посебно 
изјасне о планираној висини ових расхода. По овом захтеву нико није имао примедбу.
Предстојећи  шестомесечни  период  (јул-децембар)  треба  да  да  стварну  слику  прихода  и 
расхода и  омогући израду реалног финансијског плана за наредну годину. Након краће 
дискусије једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

Усваја се предложени Финансијски план располагања средствима Одбора Јабланичког 
округа Синдиката образовања Србије за период јул-децембар 2012. године.

ОСМА ТАЧКА

Председавајући  је  упознао  присутне  да  су  ПРВЕ  спортске  игре  радника  у  просвети  у 
Јабланичком  округу,  организоване  од  стране  Одбора,  успешно  завршене  и  да  ће  се 
свечана додела диплома, пехара и признања одржати 15. јуна. Председавајући је пожелео 
свима пријатан одмор и најавио следеће званично окупљање у августу.
Седница је завршена у 14 часова.

ЗАПИСНИЧАР
Ајша Баба Алић
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