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Број: 102 

Лесковац, 30.08.2012. год. 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

Са 15. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, 

одржане у среду 29.08.2012. године са почетком у 12:00 часова у просторијама  

Центра за стручно усавршавање. 

Седници присуствују чланови Одбора према евиденционом листу у прилогу. 

Седницу је отворио и њеним радом управљао председник Одбора Александар 

Ничић. 

Констатујући да је присутан потребан број чланова за пуноправни рад и 

одлучивање, предеседавајући је предложио следећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са 14. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката 

образовања Србије. 

2. Извештај о активностима Синдиката у протеклом периоду. 

3. Извештај са састанка директора, начелника Школске управе и представника 

Синдиката. 

4. Обавештење о деловању Синдиката образовања Србије на побољшању 

материјалног положаја радника у просвети. 

5. Разматрање предлога Председништва и доношење одлуке о умрежавању  

чланова Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. 

6. Извештај о преусмеравању чланарине на рачун Регионалног центра Лесковац. 

7. Доношење одлуке о почетку преговора са Локалним управама у округу око 

решавања проблема исплате  путних трошкова. 

8. Доношење одлуке о формирању новог тела – Савет предшколских установа. 

9. Текућа питања. 

  

Дневни ред је усвојен једногласно. 

 

ПРВА ТАЧКА 

 

Примедби и предлога за измену записника са 14. седнице Одбора Јабланичког 

округа Синдиката образовања Србије није било па је исти усвојен једногласно. 
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ДРУГА ТАЧКА 

 

Председавајући је присутне упознао са чињеницом да су након седнице 

одржане 8. јуна настављене активности у циљу окупљања што већег броја 

синдикалних организација у Одбор Јабланичког округа Синдиката 

образовања Србије. 

Такође је поменута новост да је, уз подршку Републичког одбора Синдиката 

образовања Србије, формиран и почео са радом нови Регионални центар у 

Лесковцу. Председавајући је најавио и свечано отварање Регионалног центра 

које ће се одржати у петак 31.08.2012. год. 

У оквиру извештаја о активностима Синдиката у протеклом периоду, 

председавајући је поменуо да је рад на реализацији Спортских игара радника 

у просвети у току и обавестио присутне о промени термина и места игара. 

Спортске игре радника у просвети одржаће се од 14 до 16 септембра 2012. 

године у Бањи Врујци. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА 

 

Председавајући је саопштио члановима Одбора да се састанак директора 

школа, Школске управе и представника Синдиката заказан за 24.08.2012. 

године, није одржао, те да ће се одржати у петак 31.08.2012. године. 

Председавајући је подсетио присутне да ће приликом решавања  проблема 

технолошких вишкова бити поштован принцип територијалног интегритета, 

па ће најпре бити решаван статус радника за чијим је радом потпуно или 

делимично престала потреба на нивоу Града. Такође је Одбору саопштена 

одлука Председништва да је формирана четворочлана комисија која ће 

пратити радни састанак и указивати на недостатке у начину и поступку 

распоређивања технолошких вишкова. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА 

 

Председавајући је присутнима саопштио да је Влада Републике Србије 

Синдикатима упутила предлог протокола у коме је садржан и предлог 

повећања плата просветним радницима од 2%  и то у октобру и априлу ове 

године. 

Закључци дискусије која је уследила на ову тему били су да  предлог 

протокола Владе Републике Србије не  садржи разматрање и оних фактора 

који утичу на свеукупно побољшање статуса просветних радника, па да би 

званичан став Синдиката поводом овог предлога био тај, да се Синдикат 

одриче и тих 2% повећања зараде. 

 

ПЕТА ТАЧКА 
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Председавајући је присутнима представио предлог одлуке о умрежавању 

чланова Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, 

објаснивши да би реализација такве одлуке у многоме побољшала ефикасност 

и економичност рада Одбора.  

Умрежавање чланова спроводило би се потписивањем  Уговора о коришћењу 

мобилног телефона у службене сврхе. Као предност уговора, председавајући 

је навео то, што сваки разговор ван мреже не оптерећује синдикалну 

организацију, већ корисника као потписника уговора. 

Приговора и примедби на предлог одлуке није било. 

Предлог Председништва је стављен на гласање, па је једногласно донета: 

 

ОДЛУКА 

 

О умрежавању чланова Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања 

Србије. 

 

ШЕСТА ТАЧКА 

 

У оквиру извештаја о преусмеравању чланарине на  рачун Одбора 

Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, председавајући је 

подсетио присутне да је одлука Одбора обавезујућа и прочитао списак оних 

синдикалних организација које још увек нису преусмериле новчана средства 

на рачун Регионалног центра Лесковац. 

Присутни представници поменутих синдикалних организација образложили 

су тренутни застој и најавили преусмеравање новчаних средстава на име 

чланарине у најкраћем могућем року. 

 

СЕДМА ТАЧКА 

 

 Предсeдавајући је на тему решавања проблема исплате путних трошкова 

предложио деловање Синдиката кроз две стратешке етапе: 

 

1. Дефинисати, израдити и доставити обрачуне и начин исплате путних 

трошкова за сваку Општину, а са тим у вези, формирати и комисију која би 

се бавила овим питањем. 

2.  Преговарати са Локалним управама да се проблем исплате путних 

трошкова реши, и то на начин да буде третиран  једнако као питање 

надокнаде путних трошкова запослених у другим гранама јавног сектора. 

 

Предлог председавајућег је стављен на гласање, па је једногласно донета: 
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ОДЛУКА 

 

О почетку преговора са Локалним управама у Округу о решавању проблема 

исплате путних трошкова. 

 

ОСМА ТАЧКА 

 

 

Председавајући је члановима Одбора представио предлог о формирању новог 

тела Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије – Савет 

предшколских установа. 

Савет би, поречима председавајућег, требало да окупи синдикалне организације  

предшколских установа, омогући им рад и дефинисање проблема из области  ове 

делатности. Сви проблеми, предлози, иницијативе Савета би се  износили, 

разматрали  и решавали од стране Председништва и Одбора. 

Предлог Председништва је стављен на гласање, па је једногласно донета: 

 

ОДЛУКА 

 

О формирању Савета предшколских установа Одбора Јабланичког округа 

Синдиката образовања Србије. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА 

 

Под овом тачком није било дискусија. 

 

Седница Одбора је овим завршена у 13:00 часова. 

 

 

 

 

 

записник сачинила                                              председник Одбора 

Драгана Карапанџић                                            Александар Ничић 

 

 

 

 

 

 

  

 


