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Број: 171
Лесковац, 04.02.2013.год.
ЗАПИСНИК
Са 7. Седнице Председништва Одбора Јабланичког округа Синдиката
образовања Србије, одржане у петак 01.02.2013. године у просторијама
Регионалног центра са почетком у 12:30 сати.
Седници присуствују чланови Председништва ОЈО СОС-а према евиденционом
листу у прилогу.
Седници присуствује председница Одбора Златиборског округа Синдиката
образовања Србије, Милка Митровић.
Седници присуствује 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.
На самом почетку, председавајући је изразио добродошлицу колегама из
Златиборског и Браничевског округа и указао на значај међуокружне сарадње.
Констатујући да је присутан потребан број чланова за пуноправни рад и
одлучивање, председавајући је предлижио следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 6. Седнице Председништва Одбора Јабланичког
округа Синдиката образовања Србије.
2. Обавештење о одржаној седници Председништва Синдиката образовања
Србије.
3. Обавештење о одржаној седници Надзорног одбора и формулисање
одговарајуће препоруке Одбору Јабланичког округа Синдиката образовања
Србије.
4. Прецизирање рокова за предлагање и именовање координатора са сваку од
општина на територији Јабланичког округа.
5. Дефинисање препоруке ОЈО СОС-у о доношењу одлуке у вези са
делегирањем представница Секције жена.
6. Дефинисање препоруке Одбру о доношењу одлуке о прикупљању података
за базу чланства и прикупљање података о проблемима у вези са исплатом
путних трошкова.
7. Доношење одлуке о висини месечне новчане помоћи за председника и
стручног сарадника ОЈО СОС-а.
8. Текућа питања.
Предлога за измену дневниг реда није било, па је исти усвојен једногласно
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ПРВА ТАЧКА
Предлога за измену записника са 6. Седнице Председништва није било, па је
исти усвојен једногласно.
ДРУГА ТАЧКА
У оквиру извештаја са седнице Председништва СОС-а, председавајући је
присутне упознао са реализацијом Одлуке СОС-а о именовању председника
Регионих центара за чланове Председништва СОС-а по функцији, а затим и са
одукама и закључцима са поменуте седнице који су се тицали:
- допуна Уредбе о обрачуну коефицијената;
- награђивања чланова Јабланичког округа СОС-а за посебан допринос раду,
где је, овом приликом, признање одато Ани Митровић представници ПУ у
ОЈО СОС-у;
- двомесечног плана рада Одбора делатности Синдиката образовања Србије.
Председавајући је најавио да ће се следећа седница Председништва СОС-а
одржати у Пожаревцу у новотвореном Регионалном центру за Браничевски
округ, а затим и у Лесковцу у Регионалном центру за Јабланички округ, што
свакако представља подршку Синдиката образовања Србије раду
Регионалних центара као видовима децентрализације СОС-а.
ТРЕЋА ТАЧКА
Председавајући је обавестио присутне чланове Председништва о седници
Надзорног одбора која је била одржана 11.01.2013. а 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 саизвештај о увиду у финснсијско пословање ОЈО СОС-а за
период 01.01.2012.-31.01.2012.године, у коме је констатовано да се
финансијско пословање одвијало у складу са важећом регулативом и да
ненаменског трошења средстава није било.
Председавајући је члановима представио предлог Надзорног одбора 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, предлог је усвојен једногласно.
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ЧЕТВРТА ТАЧКА
У складу са одлуком о именовању координатора СОС-а за сваку од општина у
саставу Јабланичког округа, председавајући је отворио дискусију поводом
прецизирања рокова за именовање координатора, па је Председништво утврдило
15.02.2013.године као последњи дан рока за именовање координатора.
ПЕТА ТАЧКА
У складу са конститутивним актом о формирању и почетку рада Секције жена
као новог тела у саставу ОЈОСОС-а председавајући је заједно са присутним
члановима Председништва одредио 15.02.2013. године као последњи дан рока за
делегирање чланица у новоформирану Секцију жена, по принципу – свака
синдикална организација у саставу ОЈО СОС-а делегира по једну представницу у
Одбор Секције жена.
ШЕСТА ТАЧКА
У оквиру ове тачке дневног реда дискутовало се на тему формирања и
ажурирања јединствене базе чланства ОЈО СОС-а, што би подразумевало
достављање појединачних база чланстава синдикалних организација
Регионалном центру до 01.03.2013.године као последњег дана рока који је
председавајући предложио, а Председништво једногласно усвојило.
Упознавши присутне са чињеницом да су преговори са Локалним властима на
тему боље међусобне сарадње и измирења заосталих дуговања града према
школама на територији града протекли успешно, али да постоје сазнања да у
појединим општинама Јабланичког округа има проблема и неуједначене праксе
око исплате путних трошкова и јубиларних награда, председавјући је предложио
да свака синдикална организација школе у којој су евидентни ови проблеми,
исте пријави Регионалном центру.Око рока за пријаву проблема Регионалном
центру, који би такође био до 01.03.2013.године, сложили су се сви чланови
Председништва .
У оквиру дискусије на тему надокнаде путних трошкова председница Одбора
Златиборског округа СОС-а, Милка Митровић истакла је да у Ужичкој општини
путни трошкови измирују редовно и то: или обезбеђењем права на градски
превоз о трошку општине, или исплатом новчаног износа у висини аутобуске
карте за одређену релацију.
Предсеник Регионалног центра за Браничевски округ СОС-а, Радомир
Шојановић истакао је да је неопходно да свака школа градској односно
општинској управи мора да достави прецизне и потпуне податке о
потраживањима за путне трошкове и јубиларне награде, и да се, у случајевима
када руководство школе не поведе рачуна о овим проблемима или не искаже
отвореност за сарадњу са синдикалним организацијама ,то свакако може
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одразити
на вредновање рада директора предвиђено Стандардима о
компетенцији, које је усвојио Национални просветни савет.
СЕДМА ТАЧКА
Позивајући се на одредбе Правилника о материјално-финансијском пословању и
на досадашње одлуке Председништва, председавајући је присутнима изнео
предлог одлуке о висини о новчане помоћи за посебан допринос председника и
стручног сарадника у раду ОЈО СОС-а, који је једногласно усвојен.
Председавајући је присутне подсетио на прошлогодишњу одлуку ОЈО СОС-а, о
ангажовању волонтера за потребе рада Регионалног центра, али истовремено
указао и на то да је на пословима секретара лице које је по струци дипломирани
правник, па да се у складу са доменом струке и обим послова проширио.
Председавајући је присутнима указао на могућност да се у складу са
приходовањем Регионалног центра обезбеди пуноправни радноправни статус
упошљенику са 7.степеном стручне спреме.
ОСМА ТАЧКА
Под овом тачком дискутовало се, по предлогу Станковић Ивице председника
синдикалне организације ХШ“Божидар Ђорђевић – Кукар“, на тему социјалног
дијалога на релацији СОС - Министарством просвете, науке и технолошког
развоја, а поводом става о финансирању по глави ученика садржаном у
Стратегији образовања, у смислу тога како ће се спровођење тог дела Стратегије
одразити на чињеницу смањења броја ученика и неминовног повећања броја
технолошких вишкова.
Радомир Шојановић је као потпредседник СОС-а пренео утиске и сазнања са
сатанака и преговора са руководством Министарства просвете, одакле су потекле
гаранције да ће се финансирање по глави ученика може реализовати само уз
одговарајући социјални програм који би у већој мери предупредио негативне
последице спровођења овог начина финансирања, као и да је најављено
повећање зарада запосленима у просвети
Овим је седница Предсеништва ОЈО СОС-а завршила са радом у 13:20 сати.

записник сачинила,
Драгана Карапанџић-Стефановић

председник,
Александар Ничић
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