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Број:332 

Лесковац,29.08.2013.год. 

 

ЗАПИСНИК 

 

Са 19. Седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката обрзовања Србије, 

одржане у петак 23.08.2013.године са почетком у 12:15 сати у просторијама 

Центра за стручно усавршавање у Лесковцу. 

Седници присуствују чланови Одбра према евиденционом листу у прилогу. 

Седници присуствују запослени у Дому ученика средњих школа у Лесковцу: 

Братислав Стаменковић и Братислав Вучковић. 

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

Александар Ничић. 

Констатујући да је присутан довољан број чланова за пуноправни рад и 

одлучивање, председавајућа  је предложио следећи: 

 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

 

1. Усвајање записника са 18. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката 

образовања Србије. 

2. Обавештење о предстојећим републичким Спортским играма СОС-а. 

3. Обавештење о усвојеним изменама и допунама постојећих и усвајања 

нових закона из области образовања. 

4. Анализа проблема распоређивања технолошких вишкова.  

5. Утврђивање става Одбора у односу на меру градских власти о обустави 

финансирања платног промета везаног за административне забране 

запосленима у просвети.  

6. Текућа питања. 

 

 

Допун дневног реда затражио је Ивица Поповић, са предлогом да се уведе нова 

тачка дневног реда под којом би се водила дискусија о проблему сегрегације у 

ОШ „Петар Тасић“. 

 

Допуну дневног реда затражио је и председавајући са предлогом да се уведу још 

3 нове тачке дневног реда под којима би се: 

 - верификовао мандат новоизабраном председнику синдикалне организације 

ОШ „Стојан Љубић“ Косанчић;  

- обавестио одбор о раду Регионалног центра у протеклим месецима и 

- разматрао новонастали проблем у синдикалној организацији Дома ученика 

средњих школа у Лесковцу па је коначан предлог дневног реда био: 
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1. Усвајање записника са 18. Седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката 

образовања Србије. 

2. Утврђивање става Одбора у односу на меру градских власти о обустави 

финансирања платног промета везаног за административне забране запосленима 

у просвети.  

3. Верификација мандата новоизабраном председнику синдикалне организације 

ОШ „Стојан Љубић“ Косанчић – Марковић Бобану. 

4. Информације о раду Регионалног центра за Јабланички округ СОС-а у 

протеклом периоду. 

5. Обавештење о предстојећим републичким Спортским играма СОС-а. 

6. Обавештење о усвојеним изменама и допунама постојећих и усвајања нових 

закона из области образовања. 

7. Анализа проблема распоређивања технолошких вишкова. 

8. Разматрање проблема насталог у синдикалној организацији Дома ученика 

средњих школа у Лесковцу. 

9. Обавештење о проблему у ОШ „Петар Тасић“ у Лесковцу. 

10. Текућа питања. 

 

Измењени дневни ред једногласно је усвојен. 

 

 

ПРВА ТАЧКА 

 

 

С обзиром на то да  примедби  на записник са 18. седнице Одбора Јабланичког 

округа Синдиката образовања Србије није било, исти је једногласно усвојен. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА 

 

Председавајући је подсетио присутне на одлуку градских власти која је у априлу 

месецу  усменим путем саопштена директорима школа са територије града  

Лесковаца којом се укида финансирање трошкова платног промета везаног  за  

административне забране на зараде запослених у образовању са наведеног 

подручја. Оваква одлука градских власти образложена је  тврдњом  да овај 

издатак Локалну самоуправу на годишњем нивоу кошта 6.000.000,оо динара. 

Поводом тог проблема, одржано је више састанака са начелником Управе за 

финансије и начелницом Управе за друштваене делатности, на којима су 

представници Регионалног центра СОС-а, указали на дискриминаторне 

последице ове мере, с обзиром на то да се иста не примењује према осталим 
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буџетским корисницима, као и на вишеструко већа  дуговања за надокнаду 

путних трошкова која Локална самоуправа  има према  просветарима. 

Осим тога, критеријуми по којима се исплаћују пуни трошкови буџетским 

корисницима нису исти за све па се за исплату путних трошкова просветним 

радницима (за разлику од оних који су запослени, на пример, у здравству) 

додатна ограничења. 

Председавајући је у даљем току седнице од Одбора затражио изјашњавање по 

овом проблему и формирање јединственог става  представника Синдиката према 

представницима градских власти. 

Након краће дискусије  Одбор је заузео јединствен став и одлучио да треба 

интензивирати активности којима би што више радника из образовања остварило 

право на надокнаду путних трошкова судским путем и да о томе треба 

обавестити Локалне власти. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА 

 

Под овом тачком дневног реда, председавајући је присутнима представио 

новоизабраног председника синдикалне организације ОШ “Стојан Љубић“ 

Косанчић,  Бобана Марковића, те је извршена верификација његовог мандата. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, председавајући је присутне информисао о раду 

Регионалног центра у протеклим месецима, подсетивши на: успешно реализован 

штрајк упозорења коме је приступило и који је у својим школама реализовало  

40 од укупно 60 синдикалних организација СОС-а; на успешно реализовану 

завршницу Спортских игара на нивоу округа; потписан Споразум о пријатељству 

и сарадњи са представницима СОНК-а из Охрида; на став Региоанлног центра за 

Јабланички округ Синдиката образовања Србије поводом краха завршног испита 

за упис у средње школе објављен у медијима којим се тражи оставка тада 

актуелног министра просвете Жарка Обрадовића; о ангажману две сараднице на 

писању и реализацији пројеката у Регионалном центру  и о активностима на 

повећању чланства према високошколским и предшколским установама. 

  

 

ПЕТА  ТАЧКА 

 

 

Председавајући је подсетио присутне чланове председништва да ће се 

републички Спортски сусрети СОС-а,  одржати у периоду од 13. до 15. 
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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 два 

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 у циљу јачања капацитета 

тимова одабраних за такмичења, а председницима синдикалних организација 

које имају право учешћа на републичким Спортским сусретима дао препоруку да 

обаве пријаву учесника до среде 28.08.2013.године. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, председавајући је обавестио присутне о 

изменама и допунама Закона о сновама система образовања, као и о усвојеним 

Закону о соновном образовању и васпитању и Закону о средњем образовању и 

васпитању, указао на новине везане за пооштравање одговорности директора, 

указао на увођење смена у основном образовању и позвао присутне да се за 

разјашњења евентуалних недоумица око примена одредаба поменутих закона 

обрате Региоанлном центру. 

 

СЕДМА ТАЧКА 

 

Под овом тачком, 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. 

Председавајући је присутнима  саопштио имена чланова комисије изабраних на 

седници Председништва истог  дана, која ће на састанку у Школакој управи  

наредне недеље пратити поступак распоређивања технолошких вишкова и 
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предложио да се именује још један члан – представник за општину Медвеђа, па 

је након краће дискусије за за седмог члана комисије изабран Ненад Митић  

председник синдикалне организације ОШ „Сијаринска Бања“. 

Председавајући је напоменуо и то да је Регионални центар отворен за  пријем 

сваке представке поводом уочене неправилности и незаконитости у раду 

послодаваца којима се угрожава или повређују права радника за чијим је радом 

престала потреба. 

 

 

ОСМА ТАЧКА 

 

Председавајући је присутним члановима Одбора изнео актуелни проблем у 

Синдикалној организацији Дома ученика средњих школа у Лесковцу, који се 

тиче опструкције увећања чланства ове синдикалне организације и непоштовања  

Статута СОС-а, од стране актуелног председника те Синдикалне организације, 

па је након упознавања Одбора са детаљима проблема затражио и званични став 

Одбора и позвао присутне чланове да гласају по питању тога да ли вишим 

органима СОС-а треба упутити предлог за искључење Братислава Ристића из 

СОС-а. 

Након краће дискусије Одбор Јабланичког округ СОС-а са 32 гласа ЗА, 1 

ПРОТИВ и 1УЗДРЖАНИМ доноси:  

 

О Д Л У К У: 

 

Да се Председништву и Одбору СОС-а, упути на разматрање и одлучивање 

предлог за искључење Братислава Ристића, председника Синдикалне 

организације „Дома ученика средњих школа“ у Лесковцу из Синдиката 

образовања Срије, због деловања супротно Статуту СОС-а, учествовања у 

активностима на разбијању  Синдиката и непоштовања одлука органа 

Синдиката. 

ДЕВЕТА ТАЧКА 

 

У Оквиру ове тачке дневног реда, председник синдикалне организације ОШ 

„Петар Тасић“ , Ивиц Поповић, указао је присутнима на проблем сегрегације 

ромске деце у ОШ „Петар Тасић“ у Лесковцу, о томе да је ове године у поменуту 

школу уписано 17 ђака чисто ромске националности од укупно 84 ђака српске и 

ромске националности, колико се по реонизацији могло уписати у ову школу, да 

је поводом овог проблема одржано више састанака, на којима су представници 

власти  града Лесковца дали подршку решавању овог проблема, међутим како је 

та подршка у пракси изостала а проблем захтева пажњу свих релевантних 

фактора који могу утицати на његово решење, председник синдикалне 

оргнизације ОШ“ Петар Тасић“ У Лесковцу,  упознао је присутне са најавом  
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штрајка просветних радника у овој школи, прочитавши присутнима  штрајкачке 

захтеве запослених   и истовремено позвао присутне чланове одбора да приступе 

потписивању подршке најављених мера ове Синдикалне организације. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА 

 

Под овом тачком дневног реда није било дискусије. 

 

Овим је седница завршена у 14:15 часова. 

  

 

записник сачинила,                                                                             председник, 

Драгана Карапанџић-Стефановић                                           Александар Ничић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


