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ЗАПИСНИК
Са 5. седнице Председништва Одбора Јабланичког округа Синдиката
Образовања Србије, одржане у среду 29.08.2012.године са почетком у 10 часова
у просторијама Регионалног центра Синдиката образовања Србије у Лесковцу.
Седници присуствују чланови Председништва према евиденционом листу у
прилогу.
Седницу је отворио и њеним радом управљао председник Одбора Александар
Ничић.
Констатујући да је присутан потребан број чланова за пуноправно одлучивање,
председавајући је предложио следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са 4. седнице Председништва Одбора Јабланичког
округа Синдиката образовања Србије.
2. Обавештење о предстојећим Спортским играма.
3. Доношење предлога одлуке о умрежавању чланова Одбора Јабланичког
округа Синдиката образовања Србије.
4. Доношење одлуке о висини и исплати новчане помоћи члановима
Председништва на основу члана 10.Правилника о материјалнофинансијском пословању Одбора Јабланичког округа Синдиката
образовања Србије.
5. Разматрање иницијативе о формирању тела „Савет предшколских
установа“.
6. Текућа питања.
Председавајући је предложио измену дневног реда, и то, додавање још једне
тачке под којом би се дискутовало о проблему распоређивања технолошких
вишкова, под редним бројем 6, а о текућим питањима под тачком 7.
Предлог измењеног дневног реда је једногласно усвојен, па је у дневни ред
уврштена још једна тачка:
7. Анализа проблема распоређивања технолошких вишкова.
ПРВА ТАЧКА
Предлога за измену записника са 4. седнице Председништва није било па је исти
једногласно усвојен.
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ДРУГА ТАЧКА
Председавајући је упознао присутне са насталим изменама у организацији
Спортских игара радника у просвети 2012. год. Наиме, због проблема на
релацији СОС-организатор, Спортске игре ће трајати уместо 3, 2 дана, од 14-16
септембра, и то на измењеној локацији – Бања Врујци.
Председавајући је подсетио на правила учествовања на Спортским играма која
се тичу делегирања представника, појаснивши да свака школа делегира по 1
представника, осим школе домаћина, која делегира 2 и школе победника на
прошлим Спортским играма која делегира 3 члана.
Председавајући је указао на активности сектора за спорт и сектора за
организациона питања, усмерене на проналажење спонзора и изразио наду да ће
у будућности на овој спортској манифестацији СОС-а учествовати већи број
школа.
ТРЕЋА ТАЧКА
Председавајући је члановима Председништва 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 спроводи 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 појединцапотписника уговора.
Питања по овој тачки дневног реда није било, па је предлог одлуке једногласно
усвојен и биће стављен на гласање на предстојећој седници Одбора.
ЧЕТВРТА ТАЧКА
Позивајући се на Правилник о материјално-финансијском пословању,
предсдавајући је указао на потребу финансијске помоћи члановима
Председништва Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије.
Председавајући је истакао да су поједини чланови Председништва у протеклој
години били изложени великим личним напорима и трошковима приликом
реализације неопходних активности Синдиката, а стога најавио и право на
награду члану који би се посветио осмишљавању и реализацији неког новог
пројекта из области делокруга Синдиката.
Члан Председништва Роберта Марковић, дала је предлог прецизирања начина
награђивања, у смислу допуне Правилника о материјално-финансијском
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пословњу, на некој од наредних седница, правилима о систематизацији
новчаних давања на име награде према врсти и квалитету предузетих
активности у оквиру пројекта.
Питања и допуна предлога није било, па је једногласнно донета:
ОДЛУКА
О награђивању чланова Председништва за реализације нових пројеката
Синдиката.
ОДЛУКА
О исплати новчане награде на име реализације пројекта Спортске игре радника
у просвети 2012.
- Поповић Ивици 10.000, оо динара
- Ђокић Славољубу 10.000,оо динара
ПЕТА ТАЧКА
Председавајћи је, у циљу реализације потребе свеобухватног деловања Одбра
Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, изнео предлог о увођењу
новог тела у организациону структуру Одбора – Савет предшколских установа.
Формирање оваквог тела оправдано је и потребно из разлога уочене
диспропорције учешћа у раду чланова Синдиката из области основног и средњег
образовања и учешћа у раду чланова Синдиката из области предшколских
установа.
Рад Савета омогућио би окупљање већег броја чланова из предшколских
установа и њихову бољу заштиту права и интереса под окриљем новог
Регионалног центра у Лесковцу.
Председница синдиката предшколских установа Ана Митровић допунила је
дискусију на ову тему својим излагањем у коме се осврнула на све наслеђене
потешкоће и проблеме у раду са којима се суочила доласком на функцију
председнице, поздравила иницијативу председавајућег за формирање новог
радног тела и затражила подршку у даљем раду.
Примедби и питања по овој тачки дневног реда није било, па је предлог
једногласно усвојен и биће стављен на гласање на предстојећој седници Одбора
ШЕСТА ТАЧКА
Поводом најављеног састанка Актива директора, Школске управе и
представника синдиката на коме ће се решавати проблем технолошких вишкова,
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председавајући је присутнима предложио формирање четворочлане комисије
која би на поменутом састанку имала надзорну улогу.
Комисија би, по речима председавајучћег, требало да прати овај радни састанак,
указује на недостатке у поступку и начину распоређивања технолошких
вишкова и дејствује у правцу усвајања примедби на пропусте и неправилности
приликом решавања овог, за просветене раднике, веома важног питања.
Предлог председавајућег је усвојен, па је једногласно донета и:
ОДЛУКА
О формирању четворочлане комисије Одбора Јабланичког округа Синдиката
образовања Србије за праћење радног састанка Актива директора и Школске
управе, коју чине:
1. Ајша Баба-Алић
2.Роберта Марковић
3.Драган Стошић
4. Ивица Станковић.
СЕДМА ТАЧКА
Није било дискусија под овом тачком.
Овим је седница завршила са радом у 10:45 h.

Записник сачинила
Драгана Карапанџић

председник Одбора
Александар Ничић

