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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2013. ГОДИНУ 
 
 На почетку године завршен је финансијски извештај председника за 2012. годину, који је 

11.1.2013. године, приказан Надзорном одбору. Надзорни одбор је, након увида у сва пратећа 
документа и доказе о финансијском пословању, сачинио Извештај који је поднет Одбору на 
усвајање.  

 Настављено је са решавањем технолошких вишкова. Сви чланови који су се до тада 
обратили синдикату успели су да остваре своја права. У два случаја процес решавања се 
продужио али је и то успешно решено у току фебруара и марта месеца. Ради се о 
колегиницама из ОШ „Светозар Марковић“ и ОШ „Трајко Стаменковић“. 

 Пристигла је обезбеђена донација шведског синдиката у опреми, техници и намештају у 
вредности од око 400 хиљада динара. 

 Реализовани су разговори и преговори са представницима општина око исплате 
јубиларних награда и путних трошкова радницима у просвети. Регионални центар је 
представницима града Лесковца, где је било највише проблема, на састанку одржаном 16. 
јануара представио Платформу за социјални дијалог којом се предлажу решења око многих 
спорних питања. На овом састанку договорен је датум исплате јубиларних награда који је 
касније и испоштован. 

 У Техничкој школи „Раде Металац“ у Лесковцу, 01.02.2013. године  одржан је састанак 
поводом плана уписа за 2013/2014. годину. Састанку су присуствовали: начелник Школске 
управе Лесковац, представници Националне службе за запошљавање, представници лекарске 
комисије, директори средњих школа са територије Јабланичког округа и представници 
Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката образовања Србије. 

 Првог фебруара одржане су и прве седнице Председништва и Одбора Јабланичког округа 
Синдиката образовања Србије у 2013. години. Тим поводом, ОЈОСОС разматрао је и 
једногласно усвојио финансијски извештај председника за 2012. годину, као и план рада 
и финансијски план за 2013. годину. Овом приликом покренута је и међурегионална 
сарадња. Седницама су присуствовали председници Браничевског и Златиборског округа и 
поделили са позитивна искуства из свог рада са члановима нашег Одбора. 

 Друге спортске игре радника у просвети на окружном нивоу расписане су 24. фебруара а 
такмичења су се одржавала сваког викенда почевши од 23. марта па све до почетка јуна. На 
овим играма учествовало је око 200 просветних радника из укупно 24 школе. 

 Осмомартовска забава у организацији Регионалног центра окупила је 7. марта у ресторану 
„Парк“ око 250 просветних радника из укупно 12 школа. 

 Покренут је лист Регионалног центра „Синергија“ чији је први број одштампан у 1500 
примерака. 

 Након Седнице Председништва Секције жена Регионалног центра Лесковац, која је одржана 
25. марта 2013. године и на којој је осмишљена стратегија деловања ове секције, 5. априла 
2013. године у Центру за стручно усавршавање у Лесковцу одржана је Друга седница Одбора 
Секције жена за Јабланички округ. Овај Одбор тренутно броји 36 чланица. 

 У Центру за стручно усавршавање у Лесковцу 7. априла одржан је семинар „Српски језик и 
језичка култура у нижим разредима основне школе“. Семинар је похађало двадесет 
четворо учитеља из различитих основних школа Јабланичког округа. На овај начин 
Регионални центар Лесковац започео је посебан вид помоћи запосленим члановима, која се 
огледа у финансирању семинара стручног усавршавања.  

 У просторијама Регионалног центра за Јабланички округ 19. априла 2013. године  одржан 
је 3. састанак Комисије за доделу помоћи Регионалног центра, затим седница 

  



Председништва ОЈОСОС, конференција за новинаре и седница Председништва 
Синдиката образовања Србије. 

 У оквиру успостављене сарадње Регионалног центра за Јабланички округ СОС и 
Лесковачке школе стрипа, у којој младе таленте ентузијастички подучавају многе наше 
колеге, покренут је КОНКУРС ЗА СТРИП. Синдикат је овом приликом обезбедио логистичку 
подршку и део наградног фонда. 

 Сектор за спорт и рекреацију Регионалног центра Лесковац  Синдиката образовања 
Србије организовао је тродневну ексурзију до Охрида за чланове Синдиката образовања од 
27.04. до 29.04.2013. године. Путовање је реализовано посредством туристичке агенције 
„Плутон турс“. Међу путницима нашле су се наше колеге из Власотинца, Црне Траве и 
Лесковца. Овом приликом успостављен је контакт са представницима Председништва 
Регионалног центра Охрид за образовање и науку. Наша делегација наишла је на врло 
срдачан пријем и сусрет на којем је започета  међународна сарадња између два Регионална 
центра синдиката образовања. 

 Након посете чланова Председништва СОС нашем центру, представници Покрајинског 
одбора позвали су нас да учествујемо на традиционалним спортским играма просветних 
радника Војводине које се 8. пут организују у Суботици. Такмичарски део реализован је у 
суботу 18. маја, а претходног дана представници региона, покрајине и гости из Мађарске 
учествовали су на саветовању о систему финансирања по броју ученика. Саветовање је 
организовано у суботичком Већу Савеза самосталних синдиката а тему је презентовао Раде 
Ерцег. 

 Покренута провера података у ПИО фонду. 
 У петак, 24. маја 2013. године у просторијама Центра за стручно усавршавање у Лесковцу 

одржана је 18. Седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. На 
седници су верификовани мандати за шесторо нових чланова, међу којима су новоизабрани 
председници синдикалних организација које су већ у саставу Одбора али и председници 
синдикалних организација које су недавно приступиле Регионалном центру. Седницом је 
председавала подпредседница Марија Савић. Поднети су извештаји о раду у међупериоду, 
побројане реализоване активности и извршен је ребаланс буџета. Овом приликом одржана је 
и конференција за новинаре, а након седнице приређена је закуска за чланове Одбора 
поводом годишњице оснивања центра. 

 У школама на територији Јабланичког округа 30. маја одржан је штрајк 
упозорења, организован и најављен по Одлуци Председништва Синдиката образовања Србије 
са седнице од 24. маја 2013. године. Регионални центар Лесковац претходних дана 
организовао је предавања за све председнике Синдикалних организација из свог састава на 
којима је разјашњен основни концепт Система финансирања по броју ученика, чије се 
одлагање захтева од стране синдиката. 

 У петак, 7. јуна 2013. године у ресторану „Парк“ у Лесковцу одржана је свечаност, 
организована за крај наставне године, на којој се по плану рада Регионалног центра додељују 
признања најуспешнијим екипама спортских сусрета. Присуствовало је око 250 просветних 
радника са територије Јабланичког округа, углавном из школа које су учеснице игара. Својим 
присуством, свечаност су увеличале многобројне званице. Представници Синдиката 
образовања Србије, Синдиката за образовање, науку и културу Војводине, Синдиката за 
образовање, науку и културу Македоније, Школске управе Лесковац, српско-македонског 
друштва „Илинден“, директори школа и остали гости, уживали су у програму и предивној 
забави. На свечаности је потписан СПОРАЗУМ О ПРИЈАТЕЉСТВУ И САРАДЊИ, којим су 
председник Регионалног одбора Охрид СОНК Македоније Аце Речкоски и председник 
Регионалног центра Лесковац СОС Александар Ничић озваничили започету сарадњу. 

 После успешног штрајка упозорења који је на територији Јабланичког округа подржан у 40 
школа, многе школе јавиле су се и тражиле присуство делегације нашег синдиката како би им 
биле разјашњене недоумице везане за систем финансирања по броју ученика и примену 
Правилника о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника. 
Делегација Регионалног центра обишла је Пољопривредну школу у Лесковцу, ОШ „Десанка 
Максимовић“ у Грделици, Средњу школу у Грделици, ОШ „Јосиф Костић“ у Лесковцу и ОШ „Вук 
Караџић“ у Лесковцу.  

 У петак, 23. августа 2013. године одржане су седнице Комисије за доделу помоћи, 
Председништва ОЈОСОС и Одбора Јабланичког округа СОС. На седницама Председништва и 
Одбора расправљало се о актуелним проблемима, делегирани су чланови који ће пратити 
предстојеће распоређивање технолошких вишкова, постигнут је договор око формирања 



репрезентације Регионалног центра на републичким спортским сусретима, верификовани су 
мандати новим члановима и донете важне одлуке. 

 Распоређивање технолошких вишкова извршено је под надзором представника 
Регионалног центра на седницама одржаним 28. и 30. августа. 

 Приликом свечаног отварања вртића у Шарлинцу, након много чекања, гледајући са аспекта 
запослених у предшколској установи, али и услед много уложеног труда председнице 
синдиката у овој установи, и уз упорност и логистичку подршку Регионалног центра Лесковац 
СОС, 11. септембра потписан је Колективни уговор који ће на прецизнији начин штитити 
интересе радника у ПУ „Вукица Митровић“ у Лесковцу. 

 На II спортским играма Синдиката образовања Србије, које су на републичком нивоу од 13. 
до 15. септембра одржане на теренима хотела „Лепенски вир“ у Доњем 
Милановцу, Регионални центар Лесковац освојио је ПРВО МЕСТО у укупном пласману и 
проглашен СВЕУКУПНИМ ПОБЕДНИКОМ овогодишњих спортских сусрета. Екипа 
регионалног центра Лесковац учествовала је у свим спортским дисциплинама. На овим 
играма учествовало је 50 просветних радника из нашег округа. 

 Одштампан је други број листа „Синергија“. Лист је штампан у 1500 примерака и 
дистрибуиран по школама у округу. 

 На састанку одржаном 27. септембра са начелником управе за финасије у Лесковцу разматран 
предлог Протокола који би требали да се потпише до краја године. На истом састанку је 
договорено да се прекине мера непризнавања трошкова платног промета по 
административним забранама. 

 Представник шведског синдиката „Ларарфорбундет“ Хенрик Хербер посетио је у 
четвртак, 3. октобра 2013. године Регионални центар Лесковац Синдиката образовања 
Србије. Циљ посете био је упознавање са начином рада и структуром првоформираног 
регионалног центра нашег синдиката у склопу процеса децентрализације СОС-а. 

 У оквиру реализације пројекта сарадње Синдиката образовања Србије и шведског синдиката 
образовања Ларарфорбундет у бањи „Ждрело“ код Петровца на Млави од 4. до 6. октобра 
2013. одржан је семинар са темом „Унапређење Синдиката образовања Србије кроз рад 
Регионалних центара“. Делегација Регионалног центра која је презентовала наш рад и 
смисао отварања центара бројила је 5 чланова и задивила присутне колеге. 

 На састанку председника Синдикалних организација основних и средњих школа са 
територије града Лесковца одржаном 22. октобра расправљало се о предлогу Протокола који 
би требало да се потпише са Градом, враћању административних забрана у редовну 
процедуру, примедбама просветне инспекције и другим питањима. Састанак је одржан у 
просторијама Регионалног центра СОС. На састанку су прецизирани захтеви који су 
прослеђени директорима школа. Посредством ове иницијативе у 90% школа у Лесковцу 
враћене су административне забране. 

 Регионални центар Лесковац СОС у сарадњи са „Телеком Србија“ А.Д. уговорио је 24. 
септембра умрежавање запослених чланова са територије Јабланичког округа под 
најповољнијим условима у Србији. Акција „Просветна мрежа“ која је тек заживела, у току 
октобра месеца привукла је 200 нових корисника, а уз најаве чланова колектива, који су већ 
умрежени локално (на нивоу школе), да ће по истеку важења уговора приступити Просветној 
мрежи сасвим је реално очекивати да се до краја наставне године овај број повећа и до 1000 
корисника. Предности које ова мрежа нуди су најјефтиније цене разговора, тарифирање по 
секундама без зарачунавања таксе за успоставу везе, разговори без заокруживања започетог 
разговора на минут и многе друге. Основна погодност је то што је мрежа „ширећа“ за све 
време трајања уговорне обавезе. 

 У јесењем периоду представници Регионалног центра били су активни по питању 
формирања нових Синдикалних организација, наставили обилазак терена и покренули 
нови круг плаћених семинара за школе – чланице. Извршен је обилазак основних и 
средњих школа у Власотинцу, Бојнику, Лебану, Медвеђи, Сијаринској бањи и Тулару. Школама 
су дониране беле табле и дистрибуиран је лист „Синергија“. У склопу ових посета започете су 
активности око оживљавања синдикалног деловања у основној школи „Радоје Домановић“ у 
Бошњацу, што је 13.11.2013. године резултирало оснивањем нове Синдикалне организацијe и 
избором руководства. Основне школе „Синиша Јањић“, „8.октобар“ и Гимназија у Власотинцу, 
као и основне школе у Доњој Лопушњи, Гложану и Шишави такође су добиле донацију од 
Регионалног центра у виду беле табле. Основна школа у Доњој Лопушњи је прихватила 
пројекат „Просветна мрежа“, па су посредством Регионалног центра менаџери Телекома 
недељу дана касније обишли ову школу. Том приликом отворена је могућност да се створе 



техничке могућности за увођење ЦДМА – линије,  јер је комуникација тамо крајње отежана. На 
територији града Лесковца забележено је присуство седницама у Синдикалним 
организацијама „Дом ученика средњих школа“ и ОШ „Вожд Карађорђе“, где су члановима 
пружена тражена објашњења, а у Дому ученика је изабрано ново руководство па је 
синдикална организација за кратко време добила 40 нових чланова. Основним школама 
„Никола Скобаљић“ у Великом Трњану и „Вук Караџић“ у Великој Грабовници дониране су 
беле табле. 

 Други круг семинара које за школе чланице организује и финансира Регионални центар 
реализован је 29.11.2013. године у центру за стручно усавршавање где је за 32 просветна 
радника презентовано штиво семинара Школа – добро место за рад: радно-правни положај 
запослених и одговорност за повреде радне обавезе.  

 8. децембра одржан је семинар „Родитељи и ми“ за васпитаче ПУ „Вукица Митровић“, што 
је на симболичан начин представљало поклон синдиката члановима за дан ове предшколске 
установе. 

 31.11.2013. године одржане седнице Одбора и Председништва секције жена у Бугарској, 
са чијим синдикатом желимо да успоставимо сарадњу у оквиру пројекта Балканске 
иницијативе синдиката просветних радника. Овај синдикални скуп, који има и свечани 
карактер, представља и својеврсан поклон члановима Одбора на крају једне успешне године. 
На седници Председништва Секције жена присуствовале су и две представнице Секције жена 
СОНК из Скопља. 

 31.11.2013. године потписан споразум о сарадњи са Регионалним одбором са седиштем у 
Банском бугарског синдиката образовања СЕБ. 

 Регионални центар СОС Лесковац угостио је у својим просторијама колеге из Охрида 
који су у Лесковцу боравили од 11.12. до 13.12. 2013. године поводом братимљења две школе. 
У саставу делегације био је и господин Аце Речкоски председник Регионалног одбора СОНК из 
Охрида. Овом приликом разговарало се о наставку започете сарадње. 

 Председник Регионалног центра учествовао је на расправи о буџету града Лесковца и то 
је први пут да представници неког синдиката буду позвани на овакву расправу. 

 Регионални центар СОС Лесковац организовао је 27.12.2013. године предновогодишњу 
забаву у ресторану „Парк“ на којој је учествовало 350 колегиница и колега из укупно 17 
синдикалних организација. 

 Сумативно гледано у протеклој години реализовано је више од 30 састанака са 
представницима града и Школске управе који нису експлицитно наведени у овом 
извештају. Представници Регионалног центра обишли су 29 школа из округа, где су 
присуствовали седницама Синдикалних организација, били у донаторској посети или 
одржали предавања. 20 школа у округу добило је беле табле. Свакој школи поклоњено 
је по једно учешће на семинару. За правну помоћ обратило се 102 просветна радника, 
којима је помоћ пружена директно од стране стручне сараднице или посредством 
адвоката. 37 колега обратило се за помоћ око преузимања са листе технолошких 
вишкова. У 7 установа поново су покренуте Синдикалне организације СОС. Финансијски 
план премашен је у приходима за више од 200 хиљада динара на годишњем нивоу. 
Регионални центар био је гост многим представницима синдиката из Србије и 
иностранства. Одржане су 3 седнице Председништва, 4 седнице Одбора и 3 седнице 
Секције жена. Представници Регионалног центра присуствовали су значајним и 
оснивачким седницама центара у Пожаревцу и Јагодини. Представници нашег Одбора у 
вишим органима СОС-а редовно су учествовали у раду и на том нивоу је ове године 
одржано 9 седница. У овој години добили смо још једног представника у Републичком 
одбору а председник Регионалног центра званично је постао члан Председништва СОС. 
Све време настављено је са редовним ажурирањем сајта а проток информација значајно 
је побољшан покретањем листа.  
 

Председник 
Александар Ничић 


