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ШЕСТОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА 
ЗА ПЕРИОД ЈУН-ДЕЦЕМБАР 2012. ГОДИНЕ 

 
Накпн  14. Седнице Одбпра ОЈОСОС-а пдржане 8.6.2012. гпдине, на кпјпј су између 

псталпг усвпјена пптребна правнп-регулативна акта кпја пмпгућавају кпнтрплу управљаоа 
финансијским средствима са нпвпптвпренпг рашуна, 9.6.2012. гпдине прганизпвана су заврщна 
такмишеоа пкружних сппртских игара. На пвим играма, кпје су трајале пд 12.5.2012. гпдине,  
ушествпвалп је  укупнп 40 екипа из 12 щкпла, са 173 такмишара, пднпснп 132 ппјединца,  кпји су 
се такмишили у 8 сппртских дисциплина. За све ушеснике и заинтереспване кплеге 15.6.2012. 
гпдине прганизпвана је Свешана вешера на кпјпј су урушена признаоа, диплпме и пехари. 

Дп краја јуна уппредп се радилп на анимацији Синдикалних прганизација какп би,  у 
складу са пдлукама Одбпра, ппшеле са уплатама средстава на рашун Регипналнпг центра. Билп 
је неппхпднп ппсетити и пбавити разгпвпр са вище директпра щкпла кпји су лишнп кпшили 
спрпвпђеое ппменутих пдлука. Председници Синдикалних прганизација ОШ „Вук Карачић“ 
из Лескпвца и ОШ „8. Октпбар“ Власптинца, тражили су ппвпдпм истпг питаоа присуствп 
делегације Регипналнпг центра на свпјим седницама, щтп је успещнп реализпванп.   

Ппшеткпм јула у мнпгим щкплама дпщлп је дп фпрмираоа бпдпвне листе радника за 
шијим је радпм делимишнп или пптпунп престала пптреба, па се већи брпј председника 
Синдикалних прганизација пбратип за ппмпћ у прпцедури. Овп је имплициралп рад на терену, 
али какп је билп немпгуће стићи у сваку щкплу, на сајту су истакнута пптребна упутства. 

Тпкпм јула и августа уследилп је сређиваое и ппремаое нпвих прпстприја 
Регипналнпг центра. Ппшеткпм августа реализпване су ппсете Шкплскпј управи Лескпвац у 
вези са фпрмираоем листе технплпщких вищкпва. Од 15. августа, у складу са пдлукпм Одбпра,  
ангажпванп је административнп-технишкп лице - дипл. правник Драгана Карапанчић 
Стефанпвић.  

5. Седница Председнищтва и 15. Седница Одбпра пдржане су 29.8.2012. гпдине. Два 
дана касније прганизпванп је свешанп птвараое прпстприја Регипналнпг центра. Отвараоу је 
присуствпвап велики брпј нащих кплега, директпра щкпла, представника предузећа, 
представника Града Лескпвца, Шкплске управе, кап и Бранислав Павлпвић. 

Истпг дана пдржан је састанак директпра, нашелника Шкплске управе и представника 
синдиката у вези са расппређиваоем технплпщких вищкпва. Седници је присуствпвала 
шетвпрпшлана делегација нащег синдиката, кпја је кап и прпщле гпдине на најбпљи нашин 
заступала интересе нащих шланпва.  

Ппвпдпм ппшетка наставне гпдине све щкпле у пкругу дпбиле су на ппклпн ппсебнп 
дизајниран щкплски календар, а ПУ „Вукица Митрпвић“ за сваки вртић пп један зидни сат са 
ущтампаним лпгпм синдиката. 

Ппшеткпм септембра, уследиле су прганизаципне активнпсти у вези са фпрмираоем 
екипа, ангажпваоем превпзника, набавкпм дреспва и ппреме и пдласка у баоу Врујци на 
Републишке сппртске игре. На играма, кпје су трајале пд 14. -16. септембра,  ушествпвалп је 
укупнп 27 кплега из нащег пкруга. Имали смп екипне и ппјединашне представнике у већини 
сппртских дисциплина и у свакпј псвпјили једнп пд прва три места. Прпглащени смп за 
Свеукупнпг ппбедника игара и вратили се са гпмилпм пехара, медаља и признаоа. 

  

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ 

ОДБОР ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА 



Настављенп је са састанцима у Шкплскпј управи, кпнтрплпм ревидираних листа и 
оихпвим пбјављиваоем на нащем сајту. 

У сарадои са предузећем „Вип-мпбиле“ ппсредствпм предузећа „Ане Сербикп“ 
ппкренута је акција умрежаваоа „Сви прпсветари у једнпј мрежи“. Накпн 400 преузетих 
апарата и брпјева, услед изненада насталпг сппра ппменутих предузећа, реализација пве 
акције је тренутнп замрзнута. Регипнални центар, кап прпмптер акције, шини све да кприсници 
услуга буду защтићени пд билп каквих непријатнпсти кпје се мпгу ппјавити кап ппследица 
рещаваоа насталпг сппра.  

Шахпвски клуб „Глубпшица“, шији су предаваши наще кплеге, ентузијасти и вплпнтери, 
пбратили су се мплбпм за кприщћеое прпстпра. Какп су наще прпстприје птвпрене за све наще 
шланпве и струшна педагпщка друщтва, изащлп се у сусрет и пвпм клубу. 

У пктпбру заппшиоу пбиласци терена. Ппсећене су щкпле у Лебану, Власптинцу, 
Тегпщници, Крущевици, Брестпвцу, Сијариоскпј баои. На иницијативу директпра щкпле у 
Крущевици, пдржан је ппсебан састанак представника синдиката некпликп щкпла из тпг краја 
и оихпвих директпра. Заппшете су активнпсти пкп враћаоа расутпг шланства и  настављени су 
пбиласци щкпла и устанпва кпје дп тада нису преусмериле средства пд шланарине на нащ нпви 
рашун. Предщкплска устанпва „Вукица Митрпвић“ била је ппд великим притискпм да напусти 
нащ синдикат. Накпн пбразлажућег пбраћаоа председника Одбпра шланству пве устанпве, 
дпнета је пдлука да се пстане у Синдикату пбразпваоа.   

На иницијативу некпликп шланица Одбпра, ушиоенп је ппвезиваое са Секцијпм жена 
СОС-а, щтп је резуртиралп ушещћем представника нащег центра на Заврщнпј кпнференцији пве 
секције, пд 2.-4. нпвембра на Кпсмају. Овпм приликпм впђени су разгпвпри п мпгућпј сарадои 
Регипналнпг центра са Синдикатпм пбразпваоа Македпније. 

Настављене су активнпсти пкп ажурираоа сајта, пбјављиваоа листе технплпщких 
вищкпва, и пстале редпвне активнпсти (ушещће на седницама Републишкпг пдбпра, 
пдржаваое састанака са нашелникпм Шкплске управе, пдржаваое састанака са 
представницима разних предузећа, разгпвпри са нащим шланпвима шија су права угрпжена, 
итд.).  

Ппшеткпм децембра ущлп се у прганизаципне активнпсти у вези са пвим 
Синдикалним скуппм и набавкпм и щтамппм рекламних материјала. Урађена су правнп-
регулативна акта и пратећи материјали за седнице кпје су предвиђене, кап и за Секцију жена 
Регипналнпг центра – Лескпвац. 

Управљаое финасијским средствима впди се пдгпвпрнп уз дневнп евидентираое и 
унпщеое у кпмпјутерски прпграм. Сваки извпд се коижи, дпкументација кппира и архивира. У 
свакпм тренутку мпже се пстварити увид у стаое, препстала дугпваоа и увид у уппредну 
табелу реалних трпщкпва и трпщкпва планираних финансијским планпм. 

Сва дпкументација, кпја је у нащем ппседу из ранијег перипда заведена је и 
архивирана. Направљени су пбрасци за пријаву прпблема, захтев за правну ппмпћ, упут за 
адвпката, итд. Свакп пбраћаое правних или физишких лица писаним путем, такпђе се завпди и 
архивира. 

У тпку је прикупљаое ппдатака у вези са јубиларним наградама и путним трпщкпвима. 
Сматрам да је пбим ппслпва кпји ппдразумева једна „фирма у псниваоу“ тпликп 

велики да перипд пд 6 месеци не мпже да буде дпвпљан за кпнстатацију да је све урађенп 
саврщенп. Напрптив, без пбзира на велику енергију, жељу и пгрпмну ппмпћ срадника, мпрам 
да нагласим да је у пвпм перипду, ппред видљивих ппзитивних резултата,  билп и грещака, 
превида и лпщих пдлука. Ипак, акп ппгледамп самп гпдину дана уназад, мпрамп признати да 
се ппстиглп мнпгп. Акп и нисмп успели да реализујемп све щтп је замищљенп, евидентнп је да 
смп на дпбрпм путу.  
 
 
 
 

Председник 
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