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Број:172/1
Лесковац,04.02.2013.год.
ЗАПИСНИК
Са 17. Седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката обрзовања Србије,
одржане у петак 01.02.2013.године са почетком у 13:30 сати у просторијама
Центра за стручно усавршавање у Лесковцу.
Седници присуствују чланови Одбра према евиденционом листу у прилогу.
Седници присуствују: председница Одбора Златиборског округа Синдиката
образовања Србије, Милка Митровић и председник Регионалног центра за
Браничевски округ Синдиката образовања Србије и потпредседник СОС-а,
Радомир Шојановић.
Седницу је отворио и њеним радом управљао председник ОЈО СОС-а
Александар Ничић.
Констатујући да је присутан довољан број чланова за пуноправни рад и
одлучивање, председавајући је предложио следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 16. Седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката
образовања Србије.
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја председника за
2012.годину и извештаја Надзорног одбора.
3. Разматрање и усвајање годишњег плана рада и финансијског плана за
2013.годину Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије.
4. Извештај о исплати јубиларних награда.
5. Усвајање одлука по препорукама Председништва Одбора Јабланичког
округа Синдиката образовања Србије.
6. Текућа питања.
Председавајући је истовремено затражио измену дневног реда, по којој би се
под тачком 2. Одлучивало о верификацији мандата новоизабраној
председници синдикалне организације ОШ“Доситеј Обрадовић“ у СвођуЈасмини Петровић, а да се преостале тачке дневног реда разматрају под
бројевима који следе након тачке 2.
Дневни ред са изменама усвојен је једногласно.
ПРВА ТАЧКА
Примедби и предлога за измену записника са 16. седнице Одбора Јабланичког
округа Синдиката образовања није било, па је исти усвоен једногласно.
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ДРУГА ТАЧКА
Председавајући је Одбору представио новоизабрану председницу синдикалне
организације ОШ“Доситеј Обрадовић“ у Свођу – Јасмину Петровић и отворио
гласање по питању верификације мандата.
Обзиром да није било гласова против и уздржаних, верификација мандата
Јасмини Петровић једногласно је потврђена.
ТРЕЋА ТАЧКА
Председавајући је обавестио присутне чланове
о одржаној седници
Надзорног одбора на дан 11.01.2013.године, на којој су чланови Надзорног
одбора извршили контролу у финансијско пословање Регионалног центра за
протеклу 2012. годину, увидом у финансијски извештај председника,
банкарске изводе и копије налога за пренос новчаних средстава и сачинили
извештај о увиду у финснсијско пословање ОЈО СОС-а за период 01.01.2012.31.01.2012.године, који је достављен свим одборницима уз позив за 17.
Седницу.
Светлана Коцић, једна од присутних чланица Одбора која је истовремено и
чланица Надзорног одбора, потврдила је Одбору да је финансијски извештај
верно приказао финансијко пословање Регионалнг центра у 2012.години и да
се оно двијало у складу са важећом регулативом, подсетивши на сугестије
мањих корекција у начину планирању буџета за наредну годину.
Председавајући је ставио на гласање предлог Председништва да се исплата
путних трошкова свим члановима ОЈО СОС-а у будуће врши искључиво уз
приложену аутобуску карту или рачун за бензин.
Како примедби није било, Одбор је, у складу са поменутим предлозима
једногласно донео одлуку о начину исплате путних трошкова за у будуће.
ЧЕТВРТА ТАЧКА
Имајући у виду извештаје и годишње планове свих Сектора Регионалног
центра, председавајући је осмислио годишњи план рада и сачинио
финансијски план за 2013 годину, који су присутнима подељени у штампаном
материјалу, како би се упознали са садржином планова и имали могућност
да изразе евентуалне сугестије, приговоре, питања и предлоге.
Обзиром да примедби и питања није било, нити гласова против или
уздржаних, годишњи план рада и финансијски план за 2013. годину усвојени
су једногласно
ПЕТА ТАЧКА
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У оквиру ове тачке дневног реда, председавајући је присутне подсетио на
успешно окончане преговоре које је Регионални центар водио са градским
властима на тему исплате јубиларних награда, те да ће исте бити исплаћене у
току фебруара, по речима начелника управе за финансије. Међутим,
председавајући је указао да постоје сазнања да у појединим општинама
Јабланичког округа има проблема и неуједначене праксе око исплате путних
трошкова и јубиларних награда и да би свака синдикална организација школе у
којој су евидентирани проблеми око исплате поменутих трошкова, исте пријави
Регионалном центру.
ШЕСТА ТАЧКА
Одбору су представљене 4 препоруке Председништва и то:
-Препорука о именовању координатора СОС-а за сваку од општина у саставу
Јабланичког округа до 15.02.2013.године;
-Препорука о делегирању по једне чланице из сваке синдикалне организације у
Секцију жена, до 15.02.2013. године;
-Препорука о подношењу извештаја о проблемима исплате путних трошкова и
јубиларних награда до 15.02.2013.
-Препорука о достављању појединачних база чланстава Регионалном центру до
01.03.2013. године.
Синдикалне организације би требало да у складу са Препорукама донесу и
адекватне одлуке у оквиру назначених рокова.
СЕДМА ТАЧКА
Под овом тачком дневног реда водила се дискусија на тему селективног
повећања зарада упошљеника чији се рад финансира из државног буџета.
Обзиром да је по информацијама из Синдиката полиције најављено повећање
зарада у полицији за 7% , Синдикат образовања требало би благовремено да
укаже Министарству просвете на неопходност једнаког третмана зарада
упошљеника државног сектора.
Присутни гости - представници Златиборског и Браничевског округа СОС-а,
Милка Митровић и Радомир Шојановић исказали су најпре подршку раду
Регионалног центра Јабланичког округа и и кроз дискусију на тему заједничких
проблема и начина решавања истих, поделили са присутнима сопствена
искуства и корисна сазнања.
Овим је седница завршила са радом у 14:30 часова.
записник сачинила,
Драгана Карапанџић-Стефановић

председник,
Александар Ничић

