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ЗАПИСНИК
Са 6. Седнице Председништва Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања
Србије, одржане у петак, 14.12.2012. године у 12:00 сати у сали Хотела „Гејзер“ у
Сијаринској Бањи.
Седници присуствују чланови председништва према евиденционом листу у прилогу.
Седницу је отворио и њеним радом управљао председник одбра Александар Ничић.
Констатујући да је присутан број чланова за пуноправно одлучивање , председавајући
је предложио следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. Усвајање записника са 5. Седнице Председништва Одбора Јабланичког округа
Синдиката образовања Србије.
2. Разматрање извештаја о досадашњем раду и усвајање предлога планова рада
радних тела (комисија) постојећих сектора.
3. Разматрање иницијативе о формирању Секције жена Регионалног центра за
Јабланички округ Синдиката образовања Србије.
4. Разматрање и дефинисање предлога за допуну Правила о раду Одбра
Јабланичког округа Синдиката образовања Србије.
5. Дефинисање рокова за именовање координатора Одбора Јабланичког округа
Синдиката образовања Србије.
6. Текућа питања.
Прва тачка
Предлога за измену записника са 5. Седнице Председништва Одбора Јабланичког
округа Синдиката образовања Србије није било, па је исти једногласно усвојен.
Друга 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.
Трећа тачка
У оквиру разматрања иницијативе за формирање Секције жена Регионалног центра за
Јабланички округ, председавајући је, осврнувши се на чињеницу да је ово питање
увелико добило на значају на републичком нивоу, предложио ширење ове добре
иницијативе и на подручје рада Регионалног центра. Идеја и позитиван подстрек од
стране представница Секције жена Синдиката обрзовања Србије, настали су на
завршном скупу Секције жена одржаном у Београду 2011. године, где је дошло до
контаката, позитивне размене утисака и мишљења и подршке за евентуалну вољу и
спремност Регионалног центра за покретање иницијативе и реализацију овог
подухвата.
Пошто иницијативе и воље свакако има, овај предлог је на седници Председништва
једногласно усвојен.
Четврта тачка
Обзиром да је због разлика у начину рада, природе проблема и циљева у области
Предшколских установа, основано тело Савет претшколских установа и усвојен
предлог за формирање Секције жена Регионалног центра за Јабланички округ СОС-а,
председавајући је члановима Председништва представио и на разматрање ставио
Предлог измена и допуна Правила о раду Јабланичког округа Синдиката образовања
Србије, које би се огледале у изменама у члану 4; у члану 17; у члану 37. а у смислу
успостављања легитимности рада и деловања поменутих тела која су сада део
структуре Одбора.
Примедби није било, па је овај Предлог измена и допуна једногласно усвојен.
Пета тачка
Председавајући је присутнима представио идеју и предлог који би, по његовом
мишљењу у многоме потпомогли ефикасност рада и одржавање сталне, увек доступне
и вишеструко корисне везе чланства и Регионалног центра и то преко лица која би по
свом задатку и ангажовању управо допринела одржању исте. То би били координатори
за све општине у саставу Јабланичког округа који би кореспондирали на релацији:
синдикалних организација свих школа са територије једне општине – Регионални
центар за Јабланички округ СОС-а. У том контексту, свака акција, предлог, план,
одлука, иницијатива, би посредствном координатора лакше долазиле до Регионлног
центра и обратно, а координатори би имали и право на награду за рад, право на
надокнаду путних трошкова.

Координатори би били именовани од стране председника синдикалних организација и
то за сваку општину по један, до марта месеца 2013. године, са чиме су се сложили сви
присутни чланови Председништва.
Шеста тачка
По овој тачки није било дискусије.
Овим је седница председништва завршила са радом у 13:10 часова.

Записник сачинила,
Драгана Карапанџић-Стефановић

председник Одбора,
Александар Ничић

