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Број:228 

Лесковац: 19.04.2013.год. 

 

ЗАПИСНИК 

 

Са 8. Седнице Председништва Одбора Јабланичког округа Синдиката 

образовања Србије, одржане у петак 19.04.2013. године у просторијама 

Регионалног центра са почетком у 10:10 сати. 

Седници присуствују чланови Председништва  ОЈО СОС-а према евиденционом 

листу у прилогу. 

Седницу је отворио и њеним радом управљао председник ОЈО СОС-а, 

Александар Ничић. 

Констатујући да је присутан потребан број чланова за пуноправни рад и 

одлучивање, председавајући је предлижио следећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Усвајање записника са 7. Седнице Председништва Одбора Јабланичког 

округа Синдиката образовања Србије. 

2. Обавештење о одржаним седницама Председништва и Одбора и 

Синдиката образовања Србије. 

3. Обавештење о  започетим и реализованим активностима Регионалног 

центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије. 

4. Дефинисање стратегије штирења чланства у претшколским и 

високошколским установама 

5. Текућа питања. 

  

Предлога за измену дневниг реда није било, па је исти усвојен једногласно 

 

ПРВА ТАЧКА 

 

Предлога за измену записника са 7. седнице Председништва није било, па је 

исти усвојен једногласно. 

 

ДРУГА  ТАЧКА 

 

У оквиру извештаја са седница Председништва  и Одбора СОС-а, 

председавајући је присутне  упознао са информацијама да су оснивање 

Регионалних центара и да сваки председник  окружног одбора који броји 

више од 50% запослених са територије округа, добија статус члана 

Председништва СОС-а,  своје формално правно утемељење  добио и у 
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Статуту Синдиката образовања Србије, кроз последње измене статута 

усвојене на седници Одбора. 

Предшколске установе добиле су своје представнике у Одборима делатности 

Синдиката образовања Србије, а  тиме је кроз делегирање председнице 

Синдиката образовања за ову област, Ане Митровић, Регионални центар 

обезбедио свог представника. 

 

 

ТРЕЋА  ТАЧКА 

 

Председавајући је обавестио присутне чланове о успешно реализованим 

активностима Регионалног центра за вишемесечни  период уназад, које се 

огледају, најпре у повећаном раду на пружању правне помоћи радницима 

запосленим у образовању по разним основима, нерачунајући помоћ ради 

покретања парничних поступака и  заступања пред судовима. Према речима 

председавајућег, евидентно је повећан број рекламација које су у конкретним 

случајевима указивали на обесправљен положај радника услед погрешног и 

незаконитог поступања руководства школе. Сарадња Регионалног центра и 

Школске управе Лесковац приликом решавања ових случајева, била је 

евидентна. 

Што се тиче рада Комисије за доделу помоћи, председавјући је истакао да је 

Комисија од јануара заседала два пута и да је до сада исплаћено 190.000,оо 

динара на име доделе материјалне помоћи просветним радницима, од чега је 

100.000,оо динара додељено на име повратне помоћи. Чланови Комисије 

сагласили су се око тога да Комисија неће заседати до септембра, а до тада је 

уједно утврђен  и рок до када би требало да буде усвојен Правилник о раду и 

прецизирани услови и критеријуми за доделу помоћи, као и лимити за висину 

исплате материјалне помоћи 

     У даљем излагању председавајући је упознао присутне са планом теренских  

    обилазака школа као  и са реализованим донацијама школа у мање развијеним 

местима Јабланичког округа. У оквиру ове акције, 6 табли донирано је школама 

на територији општина: Власотинце и Бојник и на територији Града, а да је 

донација исто толико табли планирана за  школе на територији општине  

Медвеђа и  Лебане. 

Такође, Регионални центар је покренуо акцију финансирања семинара за 

чланове, па је с тим у вези у Центру за сручно усавршавање у Лесковцу  о 

трошку регионалног центра одржан  семинар за учитеље школа са територије 

Јабланичког округа. 

Звонимир Јовић, који је био учесник семинара, похвалио је ову активност 

Регионалног центра и указао  на вишеструки значај оваквих акција. 

У далјем излагању, председавајући се осврнуо на активности синдикалних 

организација, по препорукама  Председништва са седнице од 01.02.2013. године, 
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нагласивши да је систематизација прикупљених података је у току а у 

наговештају је и прецизирање стратегије преговора са општинама Јабланичког 

округа у којима постоји проблем исплате јубиларних награда и путних 

трошкова. 

 

 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, председавјући је указао на потребу да се 

процес омасовљења чланства заокружи приступањем преосталих 

предшколских установа Јабланичког округа Одбору Јабланичког округа 

Синдиката образовања Србије, где би се акценат ставион на успостављање 

сарадње са предшколским установама  са  територије општина: Власотинце, 

Медвеђа и  Бојник. 

 

ПЕТА ТАЧКА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, председавајући је упознао присутне, са 

информацијом да ће се након седнице Председништва, одржати и 

конференција за медије а након тога и седница Председништва Синдиката 

образовања Србије, што на својеврстан начин потврђује подршку Синдиката 

образовања Србије  Регионалном центру у Лесковцу, као носиоцу зачетка 

процеса децентрализације синдикалног рада. 

 

 

 

Овим је седница Председништва ОЈО СОС-а завршила са радом у 11:10 сати. 

 

 

 

записник сачинила,                                                                          председник, 

Драгана Карапанџић-Стефановић                                       Александар Ничић 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


