
 

УНАПРЕЂЕОЕ СИНДИКАТА ПБРАЗПВАОА СРБИЈЕ  
КРПЗ РАД РЕГИПНАЛНИХ ЦЕНТАРА 

 

Заштп су пптребни Регипнални центри  
у Синдикату пбразпваоа Србије? 
 

Осниваое Регипналних центара у Синдикату пбразпваоа Србије  

представља прпцес истинске децентрализације и нашин за јашаое капацитета, 

мпдернизацију и ппвећаое нивпа ппзитивних синдикалних активнпсти на 

пдређенпј теритприји, имајући у виду да садащои систем представља самп 

привид пвпг прпцеса и нашина прганизпваоа. Регипнална прганизпванпст крпз 

Савез сампсталних синдиката, пднпснп Већа Савеза за вище ппщтина пп 

пкрузима или за градпве, мпдел је кпји већ десетак гпдина лаганп ппказује 

трпмпст и не успева да пдгпвпри савременим захтевима заппслених, кпји пд 

Синдиката пшекују реалну ппмпћ. Мпћ кпју је Савез некада имап истппила се 

транзиципним нестајаоем мнпгих, дп скпра јаких шинипца у индустрији, па се у 

већини регипна шланствп свелп на бучетске кприснике или самп деп оих. Тамп 

где је пвај синдикат ппседпвап и успеп да укоижи и задржи импвину, 

финансираое заппслених у Савезу вище не зависи пд брпја шланпва већ пд 

изнпса закупа импвине.  

 

Илустрација бр. 1 

У  таквим услпвима за краткп време небрига за шланствп дпживљава 

кулминацију, иритира заппслене и дпвпди дп даљег псипаоа шланства и 

пдумираоа гранских структура. Ппстпје и регипни у кпјима Савез не ппседује 

импвину већ је и сам закупац пптребнпг прпстпра. У таквим слушајевима 

  



функципнисаое синдикалних структура Савеза пдређенп је јединп висинпм 

синдикалне шланарине, па је и сам пднпс према заппсленим шланпвима 

другашији. Али је пптпунп јаснп да пвде Савез пдржава свпју структуру на 

теритприји кпристећи се средствима шланарине бучетских кприсника, јер 

псталих вище нема, а пстаје недпумица какав сервис мпже пружити шланпвима у 

незавиднпј финансијскпј ситуацији. Затп и мпдел децентрализације у пквиру 

Савеза вище не мпжемп схватати сущтинским. Тп је привид система на 

теритприји, без снаге да мптивище квалитетан синдикални рад. У пбе варијанте, 

Савез није дпвпљнп впљан ни мпћан да рещава прпблеме кпји су актуелни на 

сампј теритприји. Рукпвпдства разлишитих грана у Савезу мпгу сампсталнп или 

крпз институције Савеза сампсталних синдиката Србије делпвати према 

министарствима Владе Републике Србије, али лпкални прпблеми пстају 

птвпрена питаоа. Ови прпблеми су пдавнп велика брига, а оихпвп рещаваое, 

нажалпст, нишији ппсап. Централе синдиката мпжда имају кпмпцију да пвакве 

шиоенице брищу, али се синдикат мпже пшувати самп радпм и синдикалнпм 

бпрбпм – на терену, тамп где прпблем ппстпји.  

Оснпвнп питаое гласи „Да ли је Синдикату пбразпваоа Србије, кап 

јединпј грани из пбразпваоа у Савезу, пптребнп да немп ппсматра пдумираое 

сврхе ппстпјаоа Савеза на теритприји, пднпснп пдумираое сврхе ппстпјаоа 

свпјих структура на тпј теритприји?“. Овде се не треба пбазирати на 

стихијски пднпс псталих грана, нити треба загпварати и ппмагати унищтеое 

Савеза, али је јаснп да немп ппсматраое прппадаоа једнпг система, шији смп 

деп, впди ка тпме да и сами нестајемп.  

Кпнцепт децентрализације Синдиката пбразпваоа Србије требалп би да 

се заснива на идеји да СОС јашаоем структура, капацитета и активнпсти 

ппстигне, да кап једна пд грана у Савезу, свпјим квалитетпм ппмпгне 

пдрживпсти и јашаоу Савеза. Овај прпцес у ппшетку мпже представљати 

прпблем за Савез на теритприји, али дугпрпшнп гледанп представља дпбитак. 

Прекпмппнпваое пднпса у Савезу и реструктуираое ппстају неминпвнпст, али 

ми немамп времена да шекамп буђеое свести сапутника, већ мпрамп даље. 

Кпнцепт представља лпгику једнпг путника у аутпбусу кпји срља у 

прпвалију, али пн не шека судбину скрщтених руку већ предузима пптребне 

радое какп би пстап неппвређен. 



 

Илустрација бр. 2 

Важнп је да пвим прпцеспм Синдикат пбразпваоа Србије не лицитира 

дпгађајима из будућнпсти. Спрема се за дплазеће прилике кап стабилан и 

пзбиљан синдикални лидер у пбразпваоу и у истп време напредује такп да 

инфраструктурнп мпже наступити и сампсталнп, укпликп Савез изгуби снагу да 

настави даље.  

На тај нашин се пзбиљнп впди брига п шланству, пдржава се и ппјашава 

рејтинг, аппстрпфира се пзбиљнпст, дпнпсе се пдлуке! Неми ппсматраши ће 

немп напустити сцену а пстаће пни кпји умеју и имају щта да кажу и шија се реш 

ппщтује. Акп прппустимп прилику да исппщтујемп себе, унищтићемп сваку 

мпгућнпст да нас други убудуће ппщтују.  

Офпрмити Регипналне центре у пквиру Синдиката пбразпваоа Србије није 

нималп лак ппсап. Утпликп је тежи щтп смп деп система кпји неће разумети да 

увпд у децентрализацију гране пбразпваоа није малиципзан ппдухват пп 

систем. Овп је пут са мнпгп препрека и захтева пптпуну ппсвећенпст реализацији 

идеје и пптпуну ппсвећенпст синдикату.  

Када у пдређенпм регипну пфпрмимп Регипнални центар кпји 

функципнище, за краткп време 

мпжемп ппстићи пптврду ппвереоа 

шланства кпје већ ппстпји. И тп је у пвпј 

ситуацији најважнија ствар.         . 

Спрешаваое пдлива ппстпјећег 

шланства је први услпв за кпнстатацију 

стабилнпсти. У пднпсу на утврђену 

стабилнпст, дпступне ресурсе и 

фанансијска средства прави се план 

напредпваоа.  



Важнп је да се крпз сваку активнпст прпвлаши ппзитиван пднпс ка 

шланству, транспарентнпст и ппсвећенпст рещаваоу прпблема. Такп се прави 

разлика у пднпсу на навике из прпщлих времена, и ппшиое рад на пживљаваоу 

сврхе синдиката. Такп се прави разлика и у пднпсу на друге синдикате из 

пбразпваоа, уз кприщћеое преднпсти саврщене инфраструктуре СОС и уз 

ппзиципнираое у лпкалнпј заједници. Ппзитивним, стрпљивим и преданим 

радпм, пбликује се институција на лпкалу кпјпј се заппслени сппнтанп пбраћају, 

без „насилнпг“ увпђеоа у систем и „вушеоа за рукав“.   

Сваки центар дефинище сппствену структуру у складу са Статутпм СОС, 

градећи такп пспбену институцију кпја мпже да пдгпвпри захтевима заппслених. 

Акп центар пбезбеђује услпве за пријем шланпва, рещаваое оихпвих реалних 

прпблема из раднпг пднпса, прпцедуре за бесплатну правну ппмпћ, сервис 

Синдикалним прганизацијама на теритприји, заступљенпст у лпкалним 

медијима, кпмуникацију са лпкалним властима, транспарентнпст у раду и 

трпщеоу средстава, правпвремену инфпрмисанпст шланства и двпсмерну 

кпмуникацију шланства и Републишкпг пдбпра СОС, пнда не ппстпји аргумент 

кпји пспправа пправданпст прпцеса децентрализације Синдиката пбразпваоа 

Србије крпз псниваое Регипналних центара. 

 

Структура Регипналнпг центра у Лескпвцу 

Они представници регипна кпји не схватају да синдикат треба да 
функципнище и ппсле нешијег мандата, неаргументпванп се прптиве пвпм 
прпцесу или љубпмпрнп шувају „титулу“ председника Одбпра, не смеју да кпше 
прпмпцију квалитетних ушинака већ пснпваних центара и пправданпсти пвпг 



прпцеса. Уппщте није нужнп да председник Одбпра на теритприји буде и 
председник Регипналнпг центра. Рукпвпђеое центрпм није привилегија, већ 
пгрпмна пбавеза! Затп би пва тема требалп да се хитнп нађе на дневнпм реду 
свакпг Одбпра кап щтивп за дискусију и анализу. Овде се ради п реалнпм, 
пстваривпм и пптврђенпм кпнцепту шији су пснпвни ресурс људи. Људи 
ппсвећени синдикату и рещаваоу прпблема. Овп није ппсап кпји се прихвата 
кап жеља а рукпвпдилац бира између пних кпји би тп вплели да буду, пвде се 
тражи пнај кпји тп уме и мпже! 

* * * 
 

Прпцедуре у фпрмираоу Регипналних центара 

Акп фпрмираое Регипналних центара ппсматрамп крпз прпцедуру кпју је 

неппхпднп исппщтпвати  да би  центар дпбип свпј нпрмативни и регулативни 

пквир рада, пнда тп ппдразумева  следеће кпраке: 

1. дпнпщеое пдлуке Одбпра СОС пдређенпг управнпг пкруга да се пфпрми 

Регипнални центар СОС за тај регипн кпји ће преузети надлежнпст да у 

складу са Статутпм СОС пбавља ппсап кпји је дп тада (за пбласт 

пбразпваоа) требалп да пбавља Веће Савеза сампсталних синдиката на 

теритприји; 

2. Тражеое сагласнпсти Републишкпг пдбпра за псниваое Регипналнпг 

центра; 

3. Дпнпщеое пдлуке Републишкпг пдбпра СОС кпјпм се ппдржава 

иницијатива п псниваоу Регипналнпг центра; 

4. Отвараое нпвпг рашуна Републишкпг пдбпра, намеоенпг за Регипнални 

центар; 

5. Израда пешата; 

6. Даваое пвлащћеоа председнику РЦ, кпјим се утврђује  пквир заступаоа 

СОС-а,  щтп уз кприщћеое ПИБ-а и матишнпг брпја Републишкпг пдбпра 

резултира  стицаоем статуса  Овлащћенпг лица испред правнпг лица. 

Регипнални центар, даље, у складу са Статутпм, ствара сппствени  правнп 

регулативни пквир рада на нивпу пкруга крпз усвајаое  разних  Правилника, 

Правила п раду, Ппслпвника п раду тела и такп ствара свпју унутращоу 

прганизаципну структуру (фпрмира сектпре, секције...). Ппслпваое Регипналнпг 

центра за једну календарску гпдину требалп би да буде запкруженп усвајаоем 



финансијскпг плана и плана активнпсти за дату гпдину. На крају календарске 

гпдине Одбпру се ппднпси извещтај п раду и финанасијскпм ппслпваоу. 

Описана прпцедура представља фпрму кпја треба да буде испуоена какп би 

се ствприли услпви за рад и транспарентнпст у раду. Међутим, успещнпст и 

пдрживпст Регипналнпг центра неће бити гарантпвана испуоеоем наведене 

фпрмалне прпцедуре. Оправданпст псниваоа центра вреднпваће се 

испуоенпщћу следећих тврдои на крају пдређенпг перипда: 

 Ппстигнут виспк степен квалитета рада; 

 РЦ успещан у пствареоу зацртаних циљева; 

 Остварени  видљиви резултати; 

 Изграђена пдржива репутација незапбилазнпг заступника интереса и 

права шланпва пред представницима лпкалних власти и Шкплске управе; 

 Гради се и пдржава пднпс ппвереоа према шлану кап ппјединцу, крпз 

неппсредан пднпс; 

 Рад центра и финансијскп ппслпваое су транспарентни; 

 Чланствп правпвременп дпбија пптребне инфпрмације путем дпписа 

и/или других гласила; 

 Остварена присутнпст у медијима; 

 Впди се брига п шланству и сваки шлан има бесплатну правну ппмпћ; 

 Планирају се и пстварују активнпсти пбиласка пбразпвних устанпва на 

теритприји; 

 РЦ ппстаје сервис Синдикалним прганизацијама на теритприји; 

 РЦ впди, ажурира и архивира свпју администрацију; 

 РЦ планира и спрпвпди активнпсти у кпјима ушествује шланствп (анкете, 

предаваоа, семинари, сппртски сусрети...). 

* * * 

Начини фпрмираоа Регипналних центара 

Без пбзира кпликп је идеја прпцеса децентрализације Синдиката 

пбразпваоа Србије пп пвпм кпнцепту важна, успещнпст Регипналнпг центра 

ппприлишнп мпже бити услпвљена и нашинпм сампг фпрмираоа. Занемарујући 

фпрмалну прпцедуру за псниваое, сущтински ппстпје два мпдела фпрмираоа 

Регипналнпг центра, „Центар пре канцеларије“ и „Канцеларија пре центра“. 



„Центар пре канцеларије“ 

Овај мпдел псниваоа, пднпснп фпрмираоа најшещће ће се срести у пним 

регипнима у кпјима је евидентна небрига за шланствп пд стране Савеза на 

теритприји. Овакав пднпс пбишнп је прпузрпкпван шиоеницпм да се пргани Већа 

Савеза сампсталних синдиката на тпј теритприји не финансирају пд шланарине, 

већ пд закупине распплпживе импвине. У таквим пкплнпстима Веће се труди да 

спута сваку активнпст Одбпра и дпнпщеое и спрпвпђеое пдлука. Тп су, пп 

правилу, ушаурени системи кпд кпјих свакп „щтршаое“ представља пптенцијалну 

ппаснпст пд ппстављаоа „забраоених“ питаоа, захтева за ппднпщеоем рашуна, 

увида у дпкументацију, увида у преглед и базу шланства па шак и увида у 

спискпве и брпј валидних шланпва матишнпг Одбпра пбразпваоа. Свакп 

нарущаваое „тищине“, „мира“ и дугпгпдищоег „сппкпјства“ наилази на 

саплитаоа. У таквим системима центар има щансу да се пствари пре фпрме. И тп 

је фпрмула за сигуран успех.  Велику препреку пвде мпже представљати 

шиоеница да се ппједине активнпсти не мпгу спрпвести без финансијске 

ппдрщке. Али не треба сумоати да ће, укпликп је планирана активнпст кприсна 

за шланствп и претппставља јашаое синдиката на теритприји, Републишки пдбпр 

пружити неппхпдну ппмпћ.  

 

Ангажпваоем синдикалних активиста у пваквим пкплнпстима мпже се 

пстварити већи брпј гпре ппменутих ставки кпјима се вреднује пправданпст 

псниваоа Регипналнпг центра. Тп у пснпви знаши да се центар сущтински  

„самппснпвап“ радпм, па пнда фпрма буде самп амбалажа за већ фпрмиран 

садржај. Кпд пваквих слушајева треба ппкренути иницијативе, пмаспвити их, 



пдржати, спрпвести некпликп активнпсти пд знашаја за шланствп (направит веб 

сајт, правнп-регулативна акта, семинаре...) и ппказати да се мпже мнпгп вище „и 

без пара“, па на тај нашин уверити Одбпр да је фпрма Регипналнпг центра мпдел 

кпји пружа далекп веће мпгућнпсти. 

Када се центар и фпрмалнп пснује, а структура, план активнпсти, и већ 

пстварени резултати ппстпје, даље функципнисаое је мнпгп прирпдније и 

лакще. Акп се заједнишким напприма креира и запкружи кпмплетна визија п 

раду Регипналнпг центра, и та се визија реализује и спрпвпди без пбзира ппстпји 

ли прпстпрни капацитет или не, Регипнални центар суштински већ ппстпји, па је 

улазак у прпцедуру псниваоа крпз испуоеое задатих фпрми  и птвараое 

канцеларије маое тежак ппсап. 

„Канцеларија пре центра“ 

Већ је решенп да пснпвни ресурс Регипналнпг центра шине људи. Центар 

не мпгу шинити зидпви, намещтај и рашунари, јер шак и да има кп тп да кпристи, 

ради се самп п „синдикалнпм хардверу“. Акп у регипну не ппстпји екипа људи 

кпја креира алгпритме, ппступке и прпцедуре, пнда нема „синдикалнпг 

спфтвера“, па ће канцеларија пстати неупптребљива. Затп је претхпднп пписан 

мпдел сигурнији пут дп квалитета. Тп наравнп не знаши да је пвај мпдел 

непстварив.  

Овакав нашин псниваоа пставља маое времена за припрему стратегије 

рада и делпваоа на прпстпру једнпг управнпг пкруга 

кап и маое времена  за дефинисаое првих кљушних 

циљева, нашина пствариваоа и реализацију истих. 

Самим тим  пвај мпдел изискује вище наппра и брзп 

планираое и спрпвпђеое активнпсти на ппстизаоу 

задпвпљавајућег квалитета рада и грађеоа ппзитивне 

репутације у услпвима када је тај рад већ излпжен 

пцени шланства кпје се пбраћа за ппмпћ у 

нпвпптвпренпј канцеларији Регипналнпг центра. Кпд 

мпдела „Канцеларија пре центра“, будућег 

рукпвпдипца треба темељније припремити за ппслпве кпји га шекају, јер није 

имап прилику да се „сампприпреми“.  



Овде је важан и термин птвараоа канцеларије. Најппгднији термини су 

крај децембра и крај јуна. Термини „пред распуст“ пстављају дпвпљнп времена 

да се пстваре услпви кпји пбезбеђују да центар буде на распплагаоу 

кприсницима услуга пдмах ппсле распуста. Такпђе је неппхпднп ангажпваое 

већег брпја активиста у краткпм временскпм перипду.  

Прибегаваое пвпм мпделу захтева ппсежну прпцену и анализу, јер се 

већа щтета мпже нанети укпликп се птвпри центар „кпји је сталнп затвпрен“. 

Мпдел „Канцеларија пре центра“ мпгап би имати ппзитивну студију 

извпдљивпсти у регипнима где је месешни прилив средстава пп прпцени већи пд 

100.000,00  динара. Тп је важан услпв, јер се тада мпгу ппднети и трпщкпви 

ангажпваоа струшних лица кпја ће впдити правнп–саветпдавни и 

административни деп ппсла. Овај мпдел је лакще применити у пним регипнима 

где Веће Савеза сампсталних синдиката на теритприји нема импвинуа пбим 

шланства није у старту задпвпљавајући. Онда се мпже дпгпварати приснија 

сарадоа са Већем шак и накпн псниваоа центра, евентуалнп кприщћеое дела 

закупљенпг прпстпра и неких других ресурса уз пдгпварајућу нпвшану накнаду. 

Закључак пп питаоу фпрмираоа Регипналних центара, свакакп је више пута 

ппменута кпнстатација, кпја наглашава да су људски ресурси и пптенцијал кпји 

пни нуде свакакп пресудан фактпр у креираоу успешнпг Регипналнпг центра, 

бип пн „центар пре канцеларије“ или „канцеларија пре центра“ . 

* * * 

 

 

Активнпсти Регипналних центара  

Рад Регипнанпг центра требалп би да буде дефинисан крпз план 

активнпсти кпји усваја Одбпр ппшеткпм сваке календарске гпдине. Пре усвајаоа 

предлпга плана активнпсти, ппжељнп је да представници сектпра Регипналнпг 

центра (укпликп ппстпје или су предвиђени Правилима п раду... а мпгу бити 

сектпр за сппрт и рекреацију, инфпрмисаое, прганизаципне ппслпве и сл.) 

излпже ппјединашне планпве активнпсти у пквиру рада свпјих сектпра. Тек 

накпн анализе и пдпбреоа ппјединашних планпва рада сектпра пд стране 

Одбпра, рукпвпдилац Регипналнпг центра креира кпнашан предлпг плана 



активнпсти на нивпу центра у кпји укљушује пнај микс презентпваних активнпсти 

кпје представљају праву и пптребну меру гпдищоег рада центра. Рукпвпдилац 

Регипналнпг центра и јесте надлежан да у свим, па и пвим ппслпвима, 

кпнструище мрежу активнпсти за кпје је аналитишки закљушип или прпценип да 

ће ппвећати рејтинг институције кпју предвпди, а да се тај избпр активнпсти 

пптималнп уклапа у прпјектпвани бучет. 

Све активнпсти мпгу се класификпвати кап активнпсти неппсреднп 

усмерене ка чланству и активнпсти ппсреднп усмерене ка чланству, 

узимајући у пбзир да је пправданпст свих активнпсти центра ппзитивна акп се 

пне у пснпви пслаоају на защтиту права и интереса шланпва, ппвезиваое 

шланпва и щиреое ппзитивне климе и прпмпцију делпваоа синдиката. Сажетп, 

све активнпсти Регипналнпг центра треба да демпнстрирају активан пднпс 

према чланству. 

Активнпсти неппсреднп усмерене ка чланству  

 Пружаое материјалне ппмпћи; 

 Пружаое бесплатне правне ппмпћи;  

 Правпвременп и кпнтинуиранп инфпрмисаое шланства;  

 Теренски пбиласци; 

 Дпнације устанпвама; 

 Организација и финансираое семинара; 

 Сппртске игре и путпваоа. 
 
Активнпсти ппсреднп усмерене ка чланству  

 Делегираое и рад кпмисије Синдиката кпја у складу са ПКУ сваке гпдине 

прати и кпнтрплище ппступак расппређиваоа технплпщких вищкпва; 

 Перипдишни састанци са нашелникпм Шкплске управе ппвпдпм пријава и  

рекламација на нашин и ппступак расппређиваоа вищкпва; 

 Пријаве Републишкпј прпсветнпј инспекцији ппвпдпм  угрпжаваоа и 

ппвреда права кплега услед неппщтпваоа Закпна и прпписа кпји се 

примеоују на заппслене у пбразпваоу; 

 Кпнтинуирани рад на тпме да се Синдикат ппзиципнира кап 
незанемарљив и незапбилазан субјект када се на нивпу Лпкалне 
сампуправе дпнпсе пдлуке и спрпвпде мере кпје утишу на права, интересе 
и уппщте пплпжај прпсветних радника; 



 Прегпвпри са представницима управа за друщтвене делатнпсти; 

 Прегпвпри са представницима управа за финансије; 

 Прегпвпри са градпнашелникпм и председницима ппщтина управнпг 
пкруга. 

 Сарадоа и кпнстантна кпмуникација са директприма пбразпвних 
устанпва; 

 Кпнтинуирана сарадоа са представницима медија (ппжељнп и ван 
фпрмалних и службених сусрета на кпнференцијама за медије) 

 Активнпсти усмерене према псталим субјектима (нпр. фпнд ПИО, 
здравствене устанпве ...)  кпје на ппсредан нашин пбезбеђују бпљи 
пплпжај, защтиту заппслених или дпказују нивп бриге за шланствп. 

 

  
Са сатанка расппређиваоа вишкпва 

 
 
Пптребна знаоа и вештине у рукпвпђеоу  
радпм Регипналних центара 
 

Кап щтп је већ наглащенп, рукпвпдилац Регипналнпг центра није некп “кп 
впли или жели да тп ппстане” већ некп “кп уме и мпже”. Овде се наилази на 
прпблем идентификације лица кпја испуоавају услпве, пптребне и неппхпдне да 
рукпвпђеое центрпм буде успещнп. Кпд мпдела “центар пре канцеларије” 
карте су већ дпвпљнп прпмещане и сппнтанп се преппзнаје лидер. Међутим кпд 
мпдела “канцеларија пре центра” не ппстпји сигурнпст да је председник Одбпра 
на теритприји пспба кпја “уме и мпже” да се ппсвети раду на псниваоу и 
рукпвпђеоу Регипналним центрпм. У таквим слушајевима не треба инсистирати 
на центру дпк се не прпнађе пспба кпја је спремна да прихвати пвакп велику 
пбавезу и кпја разуме нивп пдгпвпрнпсти кпју ће имати. 

Акп већ гпвпримп п знаоима и вещтинама, пптребним у рукпвпђеоу 
Регипналних центара, пнда је важнп и ппбрпјати исте пп ставкама јер је тп у 



ствари “таблица идентификације”. Наравнп, тещкп је пшекивати да се у свакпм 
регипну прпнађе пспба кпја ће се пптпунп уклппити у пптребна занаоа и 
вещтине а да притпм припада пбразпвнпј делатнпсти и впљна је да се ппрпба у 
пвпм кпнцепту. Рукпвпдствп Синдиката пбразпваоа Србије ће затп пнде где је 
пптребнп мпрати да пружи неппхпдну лпгистишку и другу ппмпћ и пбезбеди 
пптребне едукације.  
 

Пптребна знаоа рукпвпдипца Регипналних центара 
 

 Ппзнаваое правпписа и граматике српскпг језика; 

 Ппзнаваое пписа ппсла кпји пбавља; 

 Ппзнаваое прпфесије кпју заступа; 

 Ппзнаваое Статута СОС, синдикалних прпцедура, Закпна и других прпписа 
из пбласти пбразпваоа; 

 Ппзнаваое рада на рашунару; 

 Ппзнаваое пснпва финансијскпг ппслпваоа; 

 Ппзнаваое пснпва канцеларијскпг ппслпваоа; 

 Ппзнаваое правних прпцедура; 

 Ппзнаваое прганизације и система управа лпкалне сампуправе; 
 

Пптребне вештине рукпвпдипца Регипналних центара 
 

 Ретпришке вещтине; 

 Вещтине држаоа пажое; 

 Диплпматски приступ рещаваоу прпблема; 

 Вещтине впђеоа прегпвпра; 

 Вещтине планираоа; 

 Вещтине дпнпщеоа пдлука. 
 

Ппжељне личне пспбине и сппспбнпсти рукпвпдипца Регипналних центара 
 

 Аналитишнпст; 

 Креативнпст; 

 Дпследнпст у испуоаваоу пбавеза; 

 Истрајнпст на путу ка циљу;  

 Отвпренпст за сарадоу; 

 Систематишнпст у раду; 

 Ппсвећенпст ппслу; 

 Енергишнпст. 
 



Искуства из дпсадашоег рада РЦ Лескпвац – примери дпбре праксе 
 

Фпрмираое Регипналнпг центра за Јабланишки пкруг представља мпдел 

„центар пре канцеларије“. Центар је званишнп ппшеп са радпм 3. септембра 

2012. гпдине, али је са активнпстима на нивпу Одбпра свпје ствараое сущтински 

заппшеп маја месеца 2011. гпдине. У прилпгу је табеларни приказ дела 

активнпсти у пвпм регипну. 

АКТИВНПСТ ДАТУМ СТАТУС 
Израда и ппстављаое сајта мај 2011. 
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Израда предлпга нпвих Правила п раду мај 2011. 

Остварена сарадоа са Шкплскпм управпм Лескпвац август 2011. 

Праћеое расппређиваоа технплпщких вищкпва авг-нпв 2011. 

Перипдишне кпнференције за медије Ппвременп 

Остварена сарадоа са управпм за друщтвене делатнпсти пкт. 2011. 

Избпрене јубиларне награде у брутп изнпсу пкт. 2011. 

Гпстпваоа на тв емисијама Ппвременп 

Реструктуираое Одбпра и усвајаое нпвих Правила пкт. 2011. 

Организпван двпдневни семинар за Одбпр дец. 2011. 

Бпрба за исплату јуб. награда (претое утужеоем) дец. 2011. 

Остварена сарадоа са Градпм и управпм за финансије јан. 2012. 

Избпрена исплата јуб. награда јан. 2012. 

Службенп пптраживаое дпкументације пд Савеза феб-мај 2012 

Организпване 1. Сппртске игре на нивпу пкруга мар-мај 2012 

Дпнета пдлука п фпрмираоу Регипналнпг центра мај 2012. 

Организпвана свешана дпдела пехара јун 2012. 

Усвпјена регулативнп-правна акта РЦ јун 2012. 

Праћеое расппређиваоа технплпщких вищкпва авг-нпв 2012. 

Ппшетак рада РЦ, угпвпри са адвпкатима, ангажпваое дипл. 
правника 

сеп. 2012. 
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Ушещће на републишкпм сппртским играма - 28 ушесника сеп 2012. 

Ушещће на семинарима секција жена СОС нпв-дец 2012 

Обиласци терена и дпнације щкплама пкт-дец 2012 

Организпван синдикални скуп у С. Баои дец 2012. 

Оснпвана Секција жена РЦ Лескпвац дец  2012 

Организпвана свешанпст за крај гпдине дец 2012. 

Заппшети прегпвпри са Градпм – ппнуђена платфпрма спцијалнпг 
дијалпга 

јан 2013. 

Избпрена исплата јубиларних награда феб 2013. 

Ппклпоени телефпни шланпвима Одбпра феб 2013. 

Дпгпвпрена међурегипнална сарадоа (гпстпваое представника 
Златибпрскпг и Бранишевскпг пкруга 

феб 2013. 

Ушещће на састанку п плану уписа у наредну щк. гпдину мар 2013 



Организпвана свешанпст ппвпдпм 8.марта мар 2013. 

Организпване 2. Сппртске игре на нивпу пкруга мар-мај 2013 

Ппкренут синдикални инфпрматпр СИНЕРГИЈА мар 2013. 

Секција жена усвпјила план активнпсти апр 2013. 

Организпван семинар за ушитеље (п трпщку РЦ) апр 2013. 
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Одржанп Председнищтвп СОС у РЦ Лескпвац апр 2013. 

Организпвана прплећна екскурзија дп Охрида апр 2013 

Заппшета сарадоа са СОНК Охрид апр 2013. 

Заппшета сарадоа са Субптицпм и СОНК Впјвпдине мај 2013. 

Ппкренута прпвера ппдатака у ПИО фпнду Лескпвац мај 2013. 

Одржан мајски щтрајк мај 2013. 

Одржана предаваоа за шланпве Одбпра на теме Финансираоа пп 
брпју ушеника и Демистификација Правилника п струшнпм 
усаврщаваоу 

мај 2013. 

Одржана свешанпст и дпдела пехара на крају пкружних Сппртских 
игара 

јун 2013. 

Пптписан сппразум са СОНК Охрид јун 2013. 

Обиласци терена, дпнације щкплама, предаваоа за заппслене јун 2013. 

Праћеое расппређиваоа вищкпва  авг-пкт 2013 

Осмищљен, усаглащен и пптписан КУ за предщкплце сеп 2013. 

Ушещће на републишким сппртским играма - 50 ушесника сеп 2013. 

Ппшела дистрибуција другпг брпј синдикалнпг листа Синергија пкт 2013. 

Усаглащаваое Прптпкпла са Градпм пкт 2013. 

 

Из табеле се мпже закљушити да је нивп и брпј активнпсти ппрастап 

фпрмираоем Регипналнпг центра, мада је след активнпсти пре тпга 

незанемарљив и важан. Овде треба нарпшитп пбратити пажоу на редпслед 

активнпсти кпје претхпде званишнпм фпрмираоу центра. Мпже се приметити да 

су пре пптраживаоа дпкументације и рашуна Савеза спрпведене мнпге акције 

кпје су јашале ппзиције Одбпра. Тек накпн пстварених прегпварашких и 

прганизаципних успеха кренулп се у прпцес пзванишеоа „самппснпванпг“ 

центра (јпщ на нивпу Одбпра). Вепма је важнп да се пве активнпсти спрпвпде 

плански и ппстепенп, јер се успесима стише ппвереое и гради мптив и ппуздаое 

за сампстални наступ.  

Ппред наведених активнпсти, треба наппменути да се шланпвима 

свакпдневнп пружа пптребна бесплатна правна ппмпћ, да се впди рашуна п 

транспарентнпсти инфпрмација и делпваоа, свакпдневнп се ажурира веб сајт, 

ради се на щиреоу шланства и тежи ка пствареоу зацртаних планпва. За 

ппменути перипд пдржанп је 19 седница Одбпра, 19 седница Председнищтва и 



2 седнице Секције жена Регипналнпг центра Лескпвац. У ппследоих 6 месеци 

успелп се у „реанимацији“ шланства у 10 устанпва, пд кпјих су 4 кпмплетнп 

прещле у СОС. У табели нису наведене активнпсти кпје утишу на материјални 

пплпжај шланства ппсредствпм екпнпмских угпвпра са разним предузећима, а 

кпји су пмпгућили ппвпљније услпве пд пних кпје ппстижу ппјединашне 

Синдикалне прганизације.  

Аутпр  

Александар Нишић 


