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Број: 

Лесковац, 

 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

 

Са 1. седнице Председништва Секције жена Регионалног центра за Јабланички 

округ Синдиката образовања Србије, одржане 25.03.2013. год. у просторијама 

Регионалног центра, са почетком у 14:10 сати. 

Седници присуствују чланице Председништва према евиденционом листу у 

прилогу и стручна сарадница Регионалног центра, Драгана Карапанџић-

Стефановић. 

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

Констатујући да је присутан довољан број чланица за пуноправни рад и 

одлучивање, председавајућа је предложила следећи: 

 

ДНЕВНИ  РЕД: 

 

1. Доношење одлуке о коначном саставу Председништва и Одбора Секције 

жена Регионалног центра за Јабланички округ. 

2. Упознавање са Правилима и начином рада Секције жена. 

3. Усвајање плана рада за 2013. годину. 

4. Разматрање предлога о формирању подсекција у оквиру Секције жена. 

5. Договор о организацији семинара: „Радно-правна заштита запослених 

жена“ 

6. Разно. 

 

Како предлога за измену и допуну дневног реда није било, исти је усвојен 

једногласно. 

 

ПРВА  ТАЧКА 

 

Председавајућа је, упознавши се са евиденцијом тренутног бројног стања 

чланица Секције жена, изразила  задовољство досадашњим одзивом како  

председника синдикалних организација који су  уважили Предпоруку 

Председништва ОЈОСОС-а од 01.02.2013.године,  тако и колегиница 

заинтересованих за учешће у рад Секције. 

Стручна сарадница указала је на то,  да је и поред успешно реализованог 

подухвата прикупљања чланства за Одбор и Председништво секције, у поједним 

срединама евидентан проблем недовољног интересовања жена да се баве 

питањима која су од суштинског значаја за њих саме. 
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На овој седници, у Председништво Секције жена делегиране су још две чланице 

и то:  

- Ивана Ранђеловић, испред Општине Црна Трава и 

- Милица Видановић, испред Општине Бојник, 

а на некој од наредних седница орган Председништва употпуниће своју 

структуру  и представницом за Општину Медвеђа. 

За сада, Председништво броји 6 од 7 чланица, а Одбор Секције жена броји 36 

чланица испред 34 од укупно 55 синдикалних организација  у саставу 

Регионалног центра за Јабалнички округ Синдиката образовања Србије. 

 

ДРУГА ТАЧКА 

 

У оквиру ове тачке, председавајућа је указала на значај поновног разматрања 

Правила о организацији и начину рада секције, посебно због новоизабраних 

чланица Председништва, те су Правила прочитана, а о појединим члановима и 

ставовима се по потреби кратко дискутовало. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА 

 

У циљу уважавања ставова и идеја присутних, председавајућа је предложила да 

Председништво, као тим, на овој седници заједнички прецизира и оформи 

коначну верзију плана рада Секције жена за 2013. годину. 

На предлог Марије Савић, план активности секције сагледан је кроз квартале, а 

затим се, заједничким радом свих присутних, уз активно учешће и руковођење 

председавајуће, дошло и до коначне верзије плана рада за 2013. годину. 

Значајно место у Плану рада Секције жена за 2013. год. заузеле су углавном 

следеће активности: 

- Формирање подсекција у оквиру Секције жена; 

- Организација и реализација семинара на тему родне равноправности и 

радно-правне заштите жена; 

- Организација и реализација приредби у циљу промоције и афирмације 

стваралаштва жена; 

- Организација прегледа и предавања на тему здравствене заштите жена; 

- Информисање просветних радника Јабланичког округа о активностима 

Секције жена кроз синдикални информатор „Синергија“ и веб 

презентацију у оквиру сајта Регионалног центра; 

- Сарадња са секцијама жена других синдиката; 

- Формирање женске мреже; 

- Ажурирање и унапређивање базе чланства; 

- Штампање приступница, чланских картица, брошура. 
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ЧЕТВРА  ТАЧКА 

 

У оквиру четврте тачке дневног реда, председавајућа је истакла значај 

формирања подсекција у оквиру Секције жена, где би се свакој од чланица 

секције омогућило да у складу са својом компетенцијом, интересовањима и 

афинитетом, приступи некој од подсекција и на тај начин да квалитетан 

допринос у раду Секције жена. 

 

 

ПЕТА  ТАЧКА 

 

Организација и реализација семинара на тему: „радно-правна заштита 

запослених жена“ је, према речима председавајуће, задатак који треба 

реализовати у наредним месецима, па је Председништво одлучило да се ова 

активност спроведе у другом кварталу текуће године. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА 

 

 

Под овом тачком није било дискусије. 

 

Овим је седница завршена у 16:20 часова. 

 

 

 

записник сачинила,                                                                               председница, 

Драгана Карапанџић-Стефановић                                                 Ајша Баба-Алић 

 

 


