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:247
Лесковац, 30.05.2013. год.
ЗАПИСНИК
Са 18. Седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката обрзовања Србије,
одржане у петак 24.05.2013.године са почетком у 12:15 сати у просторијама
Центра за стручно усавршавање у Лесковцу.
Седници присуствују чланови Одбра према евиденционом листу у прилогу.
Седницу је отворила и њеним радом управља потпредседница ОЈО СОС-а
Марија Савић.
Констатујући да је присутан довољан број чланова за пуноправни рад и
одлучивање, председавајућа је предложила следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 17. Седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката
образовања Србије.
2. Верификација мандата новим председницима Синдикалних организација у
саставу Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања
Србије.
3. Извештај о одржаним седницама Председништва ОЈО СОС-а и
Председништва СОС-а и разматрање приступања иницијативи
Републичког Одбора СОС-а за измену чл. 129 Закона о основама система
образвања и васпитања.
4. Извештај о започетим активностима на успостављању сарадње и о
почетку
преговора са Локалним самоуправама Јабланичког округа
поводом решавања постојећих проблема просветних раднка.
5. Извештај о активностима на решавању проблема са ПИО фондомфилијала Лесковац.
6. Извештај о теренским обиласцима, донацијама, пружању правне помоћи и
акцијама Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања
Србије.
7. Доношење одлуке о учешћу на републичким Спортским играма СОС-а.
8. Разматрање и усвајање измена Финансијског плана за 2013. годину.
9. Текућа питања.
ПРВА ТАЧКА
Примедби и предлога за измену записника са 17. седнице Одбора Јабланичког
округа Синдиката образовања није било, па је исти усвоен једногласно.
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ДРУГА ТАЧКА
У оквиру ове тачке дневног реда, председавајућа је позвала чланове Одбора
да у име органа који представљају изврше верификацију мандата
новоизабраним председницима синдикалних организација, па је у складу са
овим предлогом извршена верификација мандата следећим председницима
синдикалних организација:
1. Миодрагу Анђелковићу – ОШ „Б.Радичевић“ у Брестовцу,
2. Ненаду Митићу – ОШ „Сијаринска Бања“ у Сијаринској Бањи,
3. Драгану Михајловићу – ОШ „А. Синадиновић“ у Предејану,
4. Властимиру Јавтићу – Гимназија у Власотинцу,
5. Предрагу Димитријевићу – ОШ „С. Златановић“ у Мирошевцу и
6. Миодраг Јањевић – ТШ „Раде Металац“ у Лесковцу.
ТРЕЋА ТАЧКА
Председавајућа је обавестила присутне чланове о седницама Председништва
СОС-а и Председништва Регионалног центра за Јабланички округ СОС-а које
су биле одржане истог дана у просторијама Регионалног центра,
напоменувши да је тог дана одржана и конференција за медије на којој је,
изјавом председника СОС-а Бранислава Павлаовића, био појашњен став
синдиката по питању најављеног начина финансирања по броју ученика и по
питању спорне примене прописа и праксе службеника Министарства просвете
везане за стручног усавршавања просветних радника, док је изјавама
представника Регионалног центра Александра Ничића и Марије Савић био
предтављен досадшњи учинак у раду Регионалног центра за Јабланички
округ СОС-а.
ЧЕТВРТА ТАЧКА
У оквиру ове тачке дневног реда председавајућа је пренела информације о току
преговора председника Регионалног центра са представницима Локалне
самоуправе, напоменувши да се исти одвијају у позитивном смеру, обзиром да је
утврђен датум (10. јун) званичног потписивања ПКУ за ПУ „Вукица Митровић“,
а известан је и позитиван исход решења проблема око исплате путних трошкова,
јер је са представницима локалне власти договорена редовна исплата путних
трошкова за све запослене, која би требало да почне са реализацијом најкасније
од 01.01.2014.године.
Поводом најновијих догађаја везаних за најаве из Локалне самоуправе да ће доћи
до обуставе финансирања платног промета везаног за административне забране
заполенима у образовању, председавајућа је пренела присутнима да је након
најновијих хитних преговора председника Регионалног центра са званичницима
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Града, ова мера одложена, те да се неће примењивати док се не крене са
редовном исплатом путних трошкова за све просветне раднике.
Поједини присутни чланови Одбора изнели су информације о томе да у школама
у којима раде, радници самостално и индивидуално сносе трошков везане за
административне забране, но заједнички је став већине присутних да би укидање
финансирања платног промета везаног за административне забране заиста довео
до великог незадовољства просветних радника, обзиром на велика дуговања
Града према школама.
ПЕТА ТАЧКА
Под овом тачком дневног реда Одбоору су представљене активности
председника и стручне сараднице на успостављању сарадње са ПИО Фондом,
филијалом у Лесковцу, а поводом проблема које је пријавило више школа са
територије Јабланичког округа. Проблеми се огледају у неблаговременом и
неажурном вођењу евиденције од стране појединих упошљеника ПИО Фонда, па
је тим поводом 10.03.2013. године упућена и притужба ПИО Фонду, са захтевом
да се евидентирање података о запосленима уведе у регуларне и редовне токове.
Осим тога дошло је и до разговора са представницима ПИО Фонда, па је
договорена и прва размена информација и података на релацији Регионални
центар- ПИО Фонд, којом би требало да се започне решавање поменутих
проблема.
ШЕСТА ТАЧКА
У оквиру ове тачке дневног реда, стручна сарадица Драгана КарапанџићСтефановић обавестила је присутне чланове Одбора о успешном наставку
спровођења плана теренских обилазака, који су овом приликом осим за
непосредно информисање чланства и ослушкивање проблема искоришћени и за
донације, па је до сада шест школа донирано белим таблама са пратећом
опремом, а још шест табли биће подељено у наредном периоду, где ће нагласак
бити стављен на школе са територија општина Медвеђа и Лебане. Стручна
сарадница поменула је и то да је осим сарадње са Локалном самоуправом Града
ради на успостављању сарадње са представницима оних општина у којима још
увек постоји застој око исплате јубиларних награда и путних трошкова, а у
оквиру извештаја о пружању правне помоћи истакла је да су се након оснивања
Регионалног центра успоставила три нивоа пружања правне помоћи, први ниво –
који подразумева пружање савета или информација од значаја за радно правни
статус и остала права просветних радника и то непосредно, телефонски или
путем е-маил преписки; други ниво – који се посебно развио и показао
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ефикасност у благовременом интервенисању и превенирању проблема кроз
писање резних врста поднесака и вођења преговора са циљем заштите права и
правних интереса чланства; трећи ниво – којим се остварује право на судску
заштиту права просветних радника које се остварује сарадњом са еминентним
адвокатским канцеларијама.
Такође, у оквиру ове тачке дневног реда поменута је и акција Регионалног
центра којом је финансирано похађање семинара за учитеље 25 школа са
територије Јабланичког округа, а најављене су сличне акције и за наставнике
средњих школа.
У даљем току рада, потпредседник сектора за спорт и туризам Ивица Поповић
дао је свој извештај о успешно реализованим окружним синдикалним Спортским
играма Регионалног центра, нагласивши да је ове године учешће на Спортским
играма узело 25 школа и преко 200 такмичара, што указује на видно омасовљење
кроз дупло већи број учесника у односу на прошлу годину и истовремено
изразио наду да ће Регионални центар и ове године поновити титулу свеукупног
победника и на предстојећим републичким Спортским играма.
СЕДМА ТАЧКА
Председавајућа је саопштила присутнима да су расписане републичке Спортске
игре СОС-а обавестивши о детаљима везаним за место, време одржавања,
котизацију и начин финансирања учесника од стране Регионалног центра, а
затим и позвала присутне да гласају о учешћу на предстојићим републичким
Спортским играма СОС-а, па је једногласно и донета одлука којом се потврђује
учешће Регионалног центра на поменутом спортском такмичењу.
ОСМА ТАЧКА
Под овом тачком дневног реда председавјућа је представила предлог измена
Финансијског плана за 2013. годину и указала на то да су потребе успешног рада
и функционисања Регионалног центра условиле повећање обима посла од оног
што се првобитно могло предвидети оснивањем Регионалног центра, што са
једне стране указује на мноштво проблема у образовању, заједничких и
поједниачних, на чијем решавању перманентно треба радити, а са друге стране и
на поверење чланства које се обраћа за разне врсте помоћи, те да обим и врста
посла, треба да буде праћен и одговарајућим накнадама.
С тим увези, председавајућа је објаснила да се гласањем за измену Финансијског
плана гласа за усвајање ребаланса буџета и повећање накнаде, односно новчане
помоћи, стручном сараднику на 30.000,оо динара почевши од септембра, а да ће
се председнику плаћати 50% зараде у школи, такође почевши од септембра,
уколико председник у једној од школа у којима ради узме статус мировања до
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повратка са функције. Тиме би председник добио статус професионалног
радника у синдикату са 50% радног времена, односно 20 сати недељно.
Након изнетог предлога чланови Одбора једногласно су донели одлуку за:
1. Усвајање измена Финансијског плана Регионалног центра за 2013.годину;
2. Укључивање председника у професионални рад у синдикату и плаћање
председнику накнаде, односно новчане помоћи, у висини од 50% зараде
коју остварује као наставник у школи, почевши од септембра;
3. Повећање накнаде, односно новчане помоћи, стучној сарадници
Регионалног центра на 30.000,оо динара почевши од септембра.
ДЕВЕТА ТАЧКА
У Оквиру ове тачке дневног реда председавајућа је присутнима прочитала
Одлуку Председништва СОС-а усвојену на данашњој седници којом се Синдикат
образовања Србије званично прикључује штрајку упозорења започетом од
стране Уније синдиката просветних радника Србије, и то само на дан
30.05.2013. године када се, према поменутој одлуци неће одржати први час у
првој и први час у другој смени.
У даљем току седнице, председавајућа је обавестила да ће се 28.05 и 29.05. 2013.
године у просторијама Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката
образовања Србије у неколико термина одржавати двочасовна предавања која
ће обухватити три теме и то:„Финансирање по глави ученика“, „ Спорна питања
везана за стручно усавршавање просветних радника“ и „Бодовање за листу
технолошких вишкова“ и позвала присутне да присуствују истим.
Овим је седница завршена у 14:00 часова
записник сачинила,
Драгана Карапанџић-Стефановић

потпредседница,
Марија Савић

