
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 Сл. 

Лесковац, 14.01.2014. 
 

 

ПЛАН РАДА ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ 

ПЕРИОД 

НОСИЛАЦ АКТИВНОСТИ 
ја

н
 

ф
е

б
 

м
а

р
 

а
п

р
 

м
а

ј 

ју
н

 

ју
л

 

а
в

г 

с
е

п
 

о
к
т
 

н
о

в
 

д
е

ц
 

Састанци, разговори, конференције, методи 
притиска на општинске управе и 
информисање о динамици исплате 
јубиларних награда 

            
Сектор за правна питања и 
информисање, Сектор за 
организационе послове, председник... 

Припрема и реализација спортских игара 
Синдиката образовања Јабланичког округа 

            Сектор за спорт и рекреацију, Сектор 
за организационе послове 

Припрема штампаног информативног 
материјала за чланство, билтена 

            Сектор за  правна питања и 
информисање 

Организација осмомартовске прославе             Сектор за спорт и рекреацију 

Формирање и одржавање активне базе 
чланства 

            
Сектор за организационе послове 

Организација пролећне екскурзије             Сектор за спорт и рекреацију 

Формирање и дистрибуција базе правних 
лица каја сарађују са синдикатом; 
Економски програм – синдикалне понуде 

            
Сектор за организационе послове 

Праћење формирања и рада комисија за 
рангирање технолошких вишкова и 
дистрибуција уптства 

            Сектор за организационе послове,  
Сектор за правна питања и 
информисање 

Праћење распоређивања технолошких 
вишкова; Објављивање ажуриране листе 

            Сектор за правна питања и 
информисање, Сектор за 
организационе послове, председник... 

Прикупљање података о слободним радним 
местима 

            
Сектор за организационе послове 

Организација рафтинга и летовања             Сектор за спорт и рекреацију 

Организација семинара и обука за 
председнике синдикалних организација 

            
Сектор за организационе послове 

Обилазак синдикалних организација и 
присуство седницама 

            Сектор за правна питања и 
информисање, Сектор за 
организационе послове, председник... 

Одржавање контакта и партнерских односа 
са школском управом и општинским 
управама; периодични састанци 

            
Председник, потпредседници, 
секретар... 

Информисање чланства о правима и 
обавезама 

            

Стручни сарадник, председник 

Прикупљање жалби и представки чланства              

Одржавање центра, вођење архиве, 
требовање материјала... 

            

Израда прегледа решених случајева по 
представкама 

            

Организација предновогодишње прославе             Сектор за спорт и рекреацију 

Прикупљање спонзора, донатора и 
обезбеђивање средстава 

            Сектор за организационе послове, 
председник... 

Израда плана рада и буџета за наредну 
годину 

            
Председник 

 

             ПРЕДСЕДНИК 

                 Александар Ничић 
 


