
СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ 

 

ОДБОР ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА 

 

ул. Јанка Веселиновића 2, локал 6,  16000 Лесковац; тел/факс: 016 212 858;  

e-mail: sindikat@le.org.rs; ж.р. 355-3200167215-54; www.sind-obr.le.org.rs 

 

  

Број 149 

Лесковац, 20.12.2012.год. 

 

 

ЗАПИСНИК 
 

Са конститутивне седнице Секције жена, одржане у петак, 14.12.2012.године у 

17:15 сати у Хотелу „Гејзер“ у Сијаринској Бањи. 

Седници присуствују чланице секције жена према евиденционом листу у 

прилогу. 

Седници присуствује Борка Вишнић, предстваница републичког Одбора 

Синдиката образовања Србије задужена за питања међународне сарадње  и   

представница Секције жена СОС-а. 

Седницу је отворила и њеним радом управљала  Ајша Баба-Алић. 

Констатујући да је присутан потребан број чланица за пуноправни рад и 

одлучивање, председавајућа је предложила следећи:  

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1. Уводна реч – Борка Вишнић (Синдикат образовања Србије). 

2. Разматрање и усвајање предлога Правила о раду Секције жена Регионалног 

центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије. 

3. Избор председнице Секције жена Регионалног центра за Јабланички округ 

Синдиката образовања Србије. 

4. Избор чланица Председништва Секције жена Регионалног центра за 

Јабланички округ Синдиката обрзовања Србије. 

5. Разматрање и усвајање Програма рада Секције жена Регионалног центра за 

Јабланички округ Синдиката обрзовања Србије. 

6. Текућа питања. 

 

 

Прва тачка 

 

Председавајућа је , након кратког увода и исказане добородошлице свим 

присутним чланицама, реч уступила Борки Вишнић, представници Републичког 

Одбора Синдиката образовања Србије. 

У својој уводној речи Борка Вишнић најпре је присутне упознала са радом 

Комитета за родну равноправност и Секције жена СОС-а који се темељи на 

принципима равноправности полова и равномерне заступљености полова у свим 

областима рада у образовању и свим нивоима одлучивања у образовном 

систему, посебно у области синдикалног рада и одлучивања. Кроз кратак резиме 

досадашњих остварених планова и пројеката  Секције жена СОС-а на ову тему, 
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Борка је указала на значај постигнутих резултата истих, у смислу  успешног 

оспособљавања, оснажења и подршке женама у образовању које су кроз учешће 

у разне радне пројекте стекле знања и искуства важна за  промоцију и ширење 

идеје и праксе родне равноправности у просвети на регионалним нивоима. 

Приликом излагања уводне речи исказана је и нада  да ће се формирање Секција 

жена на регионалном нивоу омасовити, а да ће заживети  и њихова међусобна 

сарадња  кроз стварање мреже истих. 

 

Друга тачка 

 

У оквиру разматрања предлога Правила о раду Секције жена Регионалног 

центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије, председавајућа је 

присутне упознала са садржином  Правила о раду и отворила могућност 

дискусије, питања и или евентуалних сугестија по овом питању. 

Како примедби и питања није било, предлог Правила о раду Секције жена 

Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије стављен 

је на гласање и једногласно усвојен. 

 

Трећа тачка 

 

Председавајућа је присутне чланице позвала да предложе кандидаткиње за 

председницу Секције жена и да се потом о предлозима гласа.  

Марија Савић предложила је да функцију председнице Секције жена понесе 

председавајућа Ајша Баба-Алић. Других предлога није било, а присутне чланице 

једногласно су се сложиле са овим предлогом, те је Ајша Баба-Алић изгласана за 

председницу Секције жена Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката 

образовања Србије. 

 

Четврта тачка 

 

У окивиру четврте тачке дневног реда, председавајућа је присутне упознала са 

Правилима рада која се односе на формирање Председништва као једног од 

органа Секције жена које у свом саставу броји седам чланица, и то две са 

територије грда Лесковца и пет чланица са територија општина у саставу 

Јабланичког округа – по једну представницу за сваку општину. 

За чланице Председништва Секције жена са територије града  Лесковца 

предложене су Ајша Баба-Алић и Марија Савић, а предлог о њиховом избору у 

Председништво усвојен је једногласно. 

За чланицу Предсеништва са територије општине Лебане предложена је Николић 

Стана из ОШ „Вук Караџић“  у Лебану, па је након гласања овај предлог 

једногласно усвојен. 
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За чланицу Председништва са територије општине Власотинце предложене су: 

Стошић Драгана из ОШ „8 Октобар“ у Власотинцу и Миленковић Ирена из ОШ 

„Браћа Миленковић“у  Шишави, па је након спроведеног гласања, већином 

гласова и то 13 ЗА од укупно 16 присутних чланица усвојен предлог да чланица 

Председништва  са територије општине Власотинце буде Стошић Драгана. 

Како са територије осталих општина није било ни једне предстванице, усвајање 

предлога о именовању осталих чланица Председништва  и доношење одлуке о 

коначном саставу Предсеништва и Одбора Секције жена Регионалног центра за 

Јабланички округ Синдиката образовања Србије остављена је за наредну 

седницу. 

 

Пета тачка 

 

Председавајућа је присутне упознала са садржином Програма  активности 

Секције жена за период 2012-2015. године  заснованог на принципима родне 

равноправности и афирмације права  жена запослених у просвети кроз више 

поља рада и  деловања. Обзиром да није било питања, сугестија ни примедби 

Програм активности Секције жена Регионалног центра за Јабланички округ  

Синдиката образовања Србије једногласно је усвојен. 

 

 

 Шеста тачка 

 

Под овом тачком дневног реда било је дискусија на тему професионализације 

рада у просвети,  кроз формално-етичку регулативу на којој би требало радити, 

кроз  сарадњу са професионалним удружењима и увођењем практичне примене 

професионално-етичких принципа у раду просветара. 

Још једна од тема били су практични проблеми у спровођењу инклузије у 

образовању и поједини дискутабилни ставови Закона о основним школама. 

 

Овим је седница завршила са радом у  18:15 сати. 

 

 

Записник сачинила,                                                                       председница, 

Драгана Карапанџић-Стефановић                                             Ајша Баба-Алић 

 

  

 


