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Број:331
Лесковац: 29.08.2013.год.
ЗАПИСНИК
Са 9. Седнице Председништва Одбора Јабланичког округа Синдиката
образовања Србије, одржане у петак 23.08.2013. године у просторијама
Регионалног центра са почетком у 11:10 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 8. седнице Председништва Одбора Јабланичког
округа Синдиката образовања Србије.
2. Именовање чланова комисије која ће пратити распоређивање технолошких
вишкова.
3. Обавештење о предстојећим републичким Спортским играма Синдиката
образовања Србије.
4. Текућа питања.
Предлога за измену дневног реда није било, па је исти усвојен једногласно
ПРВА ТАЧКА
Предлога за измену записника са 8. седнице Председништва није било, па је
исти усвојен једногласно.
ДРУГА ТАЧКА
У оквиру ове тачке дневног реда, председавајући је присутне упознао са
чињеницом да, ове године, за разлику од претходне две, Школска управа
Лесковац, Регионалном центру за Јабланички округ Синдиката образовања
Србије није проследила податке о слободним часовима, као ни податке о
радницима који у 2013./2014. одлазе у пензију, док је листа радника за чијим
је радом делимично или потпуно престала потреба у недовршеном облику
прослеђена како школама, тако и Регионалном центру и то најпре, 14. августа,
а затим и допуњена и тренутно актуелна верзија листе 16. августа.
Поводом изостанка пуне сарадње у вези поменутог проблема, као и недовољне
транспарентрности у раду, Регионални центар за Јабланички округ СОС-а,
упутио је и званични захтев Школској управи у Лесковцу којим тражи
достављање података који су ове године из неоправданих разлога изостали.
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Председавајући је присутнима предложио да се спроведе поступак именовања
чланова комисије, која ће на састанку у Шклској управи Лесковац, који ће се
одржати пред сам почетак нове школске године, а на коме ће се вршити
распоређивање технолошких вишкова, као представници синдиката пратити рад
и поступак распоређивања и указивати на неправилности поступка.
Након краће дискусије, за чланове комисије изабрани су:
1. Стеван Јовановић, ТШ“Бошко Крстић“ , испред општине Бјник,
2. Драгљуб Марковић, ОШ“Вук Караџић“, испред општине Лебане,
3. Звонимир Јовић, ОШ „Свети Сава“, испред опш. Власотинце и Ц.Трава,
4. Ивица Станковић, Хемијска школа, за град Лесковац,
5. Драган Стошић, ОШ“Вожд Карађорђе“, за град Лесковац,
6. Марија Савић, Медицинска школа, за град Лесковац.
ТРЕЋА ТАЧКА
Председавајући је подсетио присутне чланове председништва да ће се
републички Спортски сусрети СОС-а, одржати у периоду од 13. до 15.
септембра 2013. године и појаснио правила учествовања на истим, којим је
предвиђено да свака синдикална организација делегира по једног представника
који ће учествовати на предстојећим Спортским играма о трошку Регионалног
центра, с тим што ће оне синдикалне организације које су посредством матичних
школа обезбедили сале за одржавање такмичења имати право делегирања 2
члана, а прошлогодишњи свеукупни победник Економска школа „Ђука Динић“ у
Лесковцу, имаће право делегирања три учесника о трошку Регионалног центра.
Председавајући је најавио и могућност учешћа још неколико истакнутих
спортиста, такође о трошку Регионалног центра, а у циљу јачања капацитета
тимова одабраних за такмичење.
ЧЕТВРТА ТАЧКА
Под овом тачком дневног реда, председавајући је обавестио присутне чланове
Председништва о негативним искуствима које је Регионални центар за
Јабланички округ СОС-а имао са пословним партнером – туристичком агенцијом
„Плутон турс“, па је након краћег излагања проблема затражио став
Председништва по овом питању.
Након краће дискусије, Председништво је изразило већински став да се сарадња
са овим пословним партнером прекине.
Овим је седница Председништва ОЈО СОС-а завршила са радом у 11: 55 сати.

записник сачинила,
Драгана Карапанџић-Стефановић

председник,
Александар Ничић
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