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ЗАПИСНИК 

 

Са 16. Седнице Одбора  Јабланичког округа Синдиката образовања Србије, одржане у 

петак 14.12.2012.године у 15:00 сати у Хотелу „Гејзер“ у Сијаринској Бањи. 

Седници присуствују чланови Одбора према евиденционом листу у прилогу. 

Седници присуствују представници Синдиката образовања Србије, Борка Вишнић и  

Миодраг Камперелић. 

Седницом је председавао и њеним радом управљао председник Одбра Александар 

Ничић. 

Обзиром да је присутан довољан број чланова за пуноправни рад и одлучивање, 

предложен је следећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Усвајање записника са 15. Седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката 

образовања Србије. 

2. Усвајање шестомесечног извештаја о раду председника Одбора Јабланичког 

округа Синдиката образовања Србије. 

3. Извештај стручног сарадника о пруженим услугама. 

4. Разматрање извештаја о досадашњем раду и усвајање предлога планова рада 

радних тела (комисија) постојећих сектора. 

5. Усвајање годишњег плана рада Одбора Јабланичког округа Синдиката 

образовања Србије. 

6. Усвајање измена и допуна Правила о раду Одбора Јабланичког округа 

Синдиката образовања Србије. 

7. Обавештење –пресек стања финансијских средстава. 

8. Текућа питања. 

 

Председавајући је предложио измену дневног реда у смислу додавања још једне 

тачке и то под редним бројем 2: Извештај са седнице Републичког Одбора 

Синдиката образовања Србије.  

Обзиром да није било несагласности овом предлогу, у дневни ред је уврштена и 

ова тачка. 

 

  



 

 

 

 

Прва тачка 

 

 

Предлога за измену записника са 15. Седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката 

образовања Србије није било, па је исти једноглано усвојен. 

 

 

Друга тачка 

 

Председавајући је присутне чланове Одбора обавестио о важнијим ставовима 

одлукама и закључцима са седнце Председништва Синдиката образовања Србије, 

између осталог и са чињеницом да преговори репрезентативних Синдиката и Владе 

Републике Србије нису уродили плодом. Синдикат образовања Србије је у складу са 

одлуком Одбора реализовао свој став према Протоколу који је подразумевао 

потписивање истог само уколико своју сагласност на његову садржину изразе и остали 

репрезентативни Синдикати. Како те сагласности није било, до потписивања Проткола 

и његове реализације није дошло иако је он сам по себи садржао добре, али  и 

дискутабилне предлоге. 

Друга вест односила се на измене Статута Синдиката образовања Србије у смислу 

регулисања  оснивања, постојања и рада Регионалних центара. Још једна измена 

Статута односила се на статус председника Регионалних центара који би у 

Председништву Синдиката образовања Србије имали чланство по функцији. 

Предсдавајући је изразио задовољство што су  досадашње ангажовање  и предузете 

активности резултирале одлуком на основу које Јабланички округ има свог 

представника у највишим органима Синдиката образовања Србије. 

 

Трећа тачка 

 

У оквиру шестомесечног извештаја о раду председника за период  јун-децембар, 

председавајући Александар Ничић  је присутне упознао са реализованим пословима, 

циљевима и задацима који су били планирани за овај период: успешно и у складу са 

одлукама Одбора, реализовале  су се активности поводом преусмеравања чланарина на 

нови рачун Регионалног центра; поводом питања и процедуралних проблема око 

формирања бодовних листа радника за чијим је радом делимично или потпуно 

престала потреба у 2012-2013. год. на званичном сајту Одбора Јабланичког округа 

Синдиката образовања Србије, јасно и прецизно пружена су објашњења и упутства 

која су многим председницима Синдикалних организација била од користи; успешно 

су завршени радови на оспособљавању и опремању нових просторија Регионалног 

центра; у складу са одлуком Одбора, ангажовано је  административно-техничко лице; 

успешно је уприличено свечано отварање нових просторија Регионалног центра; за 

потребе надзора и заштите интереса просветних радника оформљена је комисија која 

је активно учествовала на састанку у Школској управи поводом поступка 

распоређивања технолошких вишкова;  реализоване  су припреме за учешће на 

републичким Спортским играма, а учинак екипа Регионалног центра овековечен у 



 

виду бројних пехара, медаља и признања; редовно се вршила контрола  листе 

технолошких вишкова и постизали успешни резултати по питању уклања 

неправилности уз сарадњу са Школском управом; реализована је акција „Сви 

просветари у једној мрежи“; остварује се план теренских обилазака школа на 

територији Јабланичког округа; започете су активности враћања расутог чланства, а у 

том контексту чин приступања предшколских установа Синдикату образовања, 

посведочио је о указаном поверењу и кредибилности  у Регионлани центар; остварена 

је иницијатива и припремљена правно регулативна акта за будућу Секцију жена 

Регионалног центра; активности  сталног ажурирања сајта одвијају се у континуитету;  

управљање финансијским средствима води се одговорно и транспарентно; израђени су 

разни обрасци, форме и правно регулативна акта везана за рад Одбора; а у току је 

прикупљање података у вези јубиларних награда  и путних трошкова. 

Након представљеног извештаја о раду, председавајући је изразио наду и настојање да 

ће се реализовати још много добрих иницијатива, активности, задатака и циљева. По 

речима председавајућег, година на измаку је, и поред спорадичних грешака и превида, 

била обележена великим успехом ураду. 

Како примедби на извештај о раду председника није било, исти је усвојен једногласно. 

 

Четврта тачка 

 

У оквиру извештаја о раду, стручнна сарадница, Драгана Карапанџић-Стефановић, 

направила је кратку ретроспективу рада Регионалног центра за период септембар-

децембар. Пружање правне помоћи члановима успешно се реализује писањем разних 

поднесака, дописа, пријава инспекцији, мишљења, одговора на приговоре, предлога за 

покретање извршних поступака, телефонског саветовања и др. За чланове који су 

тражили судску заштиту својих права, омогућена је сарадња са адвокатском 

канцеларијом „Младеновић“ па су сви поступци  поводом  насталих спорова (најчешће 

везаних за исплату путних трошкова)  пред Основним судом у току. До сада се за 

пружање правне помоћи по разним основама Регионалном центру обратило преко 60 

лица;  учешће у реализацији теренских обилазака школа Јабалничког округа приказано 

је са аспекта уочених проблема у раду  и поводом рада и тога како се поједина 

законска решења  одражавају на рад просветних радника, као и која су најчшћа 

недовољно регулисања питања која  у пракси  резултирају злоупотребама; присуство 

на састанцима са начелником Школске управе поводом рекламација на листу 

технолошких вишкова подразумевало је бележење  тока састанака и преговора о томе 

да се све основане пријаве и рекламације на поступак распоређивања технолошких 

вишкова учине видљивим и решивим; остале активности стручног сарадника у виду, 

административних и књиговодствених послова и пружања информација и обавештења 

од значаја за чланство, редовно се одвија у Регионалном центру. 

 

Пета тачка 

 

 

У оквиру разматрања извештаја о досадашњем раду постојећих сектора Одбора 

Јабланичког округа Синдиката образовања Србије и усвајања плана рада за наредну 

годину,  први је своје извештаје представио Стошић Драган, потпредседник за 

организациона питања. 



 

 У свом извештају о досадашњем раду, представио је  успешно остварене  задатке и 

циљеве овог сектора у 2012. години као што су: формирање базе чланства, активности 

са циљем обезбеђења исплате јубиларних награда за 2012. годину,   логистичка 

подршка  „Спортским играма“   како окружним, тако и републичким, помоћ и активно 

учешће у проналажењу спонзора за „Спортске игре“, рад кроз надзорну комисију 

Синдиката на састанку у Школској управи поводом поступка распоређивања 

технолошких вишкова и састављање извештаја о раду за ову и плана рада за наредну 

годину. 

У  предлогу плану рада за наредну годину потпредседник  за организациона питања 

навео је, осим планираних општих послова и задатака, следеће  предвиђене циљеве и 

активноси: сређивање базе чланства на нивоу округа; информисање о току исплате 

јубиларних награда; сарадњу са потенцијалним спонзорима; логистичку подршку свим 

активностима Одбора, праћење поступка распоређивања технолошких вишкова; 

састављање плана рада за наредну годину. 

 

Марија Савић, као потпредседница за правна питања и информисање, свој 

извештај о раду сектора и будући план рада за 2013. представила је најпре, кроз 

сплет  успешно окончаних активности у 2012. годину као што су: израда Пословника о 

раду сектора;  формирање комисија за примену закона за технолошке вишкове; 

пружање помоћи у примени овог закона; праћење регуларности проглашења 

технолошких вишкова; прикупљање жалби чланова Синдиката по разним основама; 

израда прегледа решених случајева по жалбама; посете синдикалним организацијама и 

састављање плана рада за наредну годину. 

 Предлог оперативног плана за 2013. годину  за овај сектор садржао је следеће задатке: 

измене и допуне правно регулативних аката Регионалног центра; припрема штампаног 

информативног материјала за чланство; информисање чланства о правима и 

обавезама; припрема периодног билтена за првих 6 месеци рада; формирање комисије 

за примену закона за технолошке вишкове; праћење регуларности проглашења 

технолошких вишкова; прикупљање жалби чланова Синдиката по разним основама; 

израда прегледа решених случајева по жалбама; посете синдикалним организацијама; 

састављање плана рада за наредну годину и израда билтена. 

 

Присутни чланови Председништва такође су били упознати и са радом у 2012. Години  

и плановима рада  за 2013. годину Сектора за спорт, рекреацију и туризам, преко 

извештаја потпредседника овог сектора Ивице Поповића. 

У овој години успешно реализоване активности биле су: осмишљавање и реализација 

пројекта „Спортских игара“ радника у просвети на окружном нивоу; послови 

организације и реализације прославе 8. Марта. У ресторану „Хајат Стојановић“; 

представљање најповољнијих туристичких понуда за летовање преко званичног сајта 

Одбора Јабланичког округа Синдиката обрзовања Србије, уз могућност коришћења 

посебних погодности за чланове; реализација јесење тродневне екскурзије у Грчкој за 

ограничени број чланова; израда плана рада за 2013. годину, а акција организовања 

предновогодишње прославе за чланове Синдиката је у току. 

У оквиру плана рада за 2013. Годину предвиђене су следеће активности: организација 

и реализација  „Спортских игара“; организација друштвених забава и прослава 

чланова Синдиката; организација и реализација излета и екскурзија на различитим 

дестинацијама у земљи и иностранству; састављање плана рада за наредну годину. 



 

 

Обзиром да примедби присутних чланова Председништва на извештаје  

потпредседника сектора није било, сви предлози планова  рада постојећих сектора 

Одбра Јабланичког округа Синдиката образовања Србије једногласно су усвојени. 

 

Шеста тачка 

 

Председавајући је на тему усвајања годишњег плана рада Одбора Јабланичког округа 

Синдиката образовања Србије истакао да би било сврсисходније годишњи план рада 

Одбора  разматрати и усвојити на наредној седници Одбора која би била одржана у 

јануару. 

Седма тачка 

 

Уоквиру пресека стања финансијских средстава, председавајући је присутним 

члановима Одбора ставио на увид  тренутно стање финансијских средстава и преглед 

свих уплата и исплата средстава као и основа истих закључно са новембром. 

 

Осма тачка 

 

По овој тачки дневног реда није било дискусије. 

 

Овим је седница Одбора завршила са радом у 16:20. 

 

 

 

 

Записник сачинила,                                                                председник Одбора, 

Драгана Карапанџић-Стефановић                                         Александар Ничић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


