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Број:  

Банско, 30.11.2013.год. 

 

З А П И С Н И К 

 

 

Са 20. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије 

одржане 30.11.2013.године у хотелу „Нарцис“ у месту Банско у Бугарској са 

почетком у 14:00 часова. 

Након срдачног дочека и упознавања представника Регионалног центра за 

Јабланички округ Синдиката образовања Србије и представника Синдиката 

образовања Бугарске и потписаног споразума о пријатељству и сарадњи, 

отворена је седница Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије. 

Седници присуствују чланови Одбора Јабланичког округа СОС-а. 

Седници присуствује председник Одбора Јабланичког округа Синдиката 

образовања Србије Александар Ничић. 

Седници присуствују: председница регионланог Одобора СОНК-а,  Гордана 

Синадинова Букаревска и њена сарадница Дајана Пајмаковска. 

Седници присуствују: Начелник Школске управе Лесковац, Томислав 

Симоновић, директор ОШ „Светозар Марковић“ у Лесковцу, Јовица 

Маријановић и директор Техничке школе „Раде Металац“ у Лесковцу, Славољуб 

Станојевић. 

Седницу је отворио и њеним радом управљао председник Одбора Јаблнаичког 

округа Синдиката обрзаовања Србије Александар Ничић. 

Констатујући да је присутан довољан број чланова за пуноправни рад и 

одлучивање, председавајући је предложио следећи: 

 

 

ДНЕВНИ  РЕД 

 

1. Усвајање записника са 19. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката 

образовања Србије. 

2. Извештај о раду Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката 

образовања Србије. 

3. Информације о изборима у Синдикату. 

4. Анализа стабилности Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката 

образовања Србије и доношење одлуке о осигурању чланова. 

5. Обавештење о формирању активне базе чланства и доношење одлуке о 

ажурирању података. 

6. Анализа распоређивања технолошких вишкова, анализа контролне улоге 

Синдиката и доношење одговарајућих одлука. 
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7. Сарадња и партнерство са бугарским и македонским Синдикатом 

образовања. 

8. Текућа питања. 

Допуну дневног реда затражио је председник Синдикалне организације ТШ 

„Никола Тесла“ у Медвеђи, Љубиша Павловић, који је предложио да се уведе 

тачка дневног реда под којом би се разматрала иницијатива за увођење платних 

разреда за запослене у образовању. 

Председавајући је затим предложио да се дневни ред измени у делу који уређују 

тачке 7 и 8, те да се под тачком 7 уместо отпочињања сарадње са бугарским и 

македонским Синдикатом образовања разматра иницијатива за увођење платних 

разреда с обзиром на то да је пре отварања седнице већ потписан Споразум о 

пријатељству и сарадњи са  бугарским Синдикатом образовања,  а да се под 

тачком 8 разматрају текућа питања. 

Измене и допуне дневног реда једногласно су усвојене. 

 

ПРВА  ТАЧКА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, председавајући је позвао присутне да се 

изјасне по питању усвајања записника са претходне седнице Одбора. 

Како примедби ни предлога за измену и допуну није било, записник са 19 

седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије једногласно 

је усвојен. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА 

 

Под овом тачком дневног реда председавајући је присутнима представио 

годишњи извештај о раду Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката 

образовања Србије почевши  од првих годишњих активности - реализоване 

контроле трошења финансијских средстава у претходној години извршене од 

стране Надзорног одбора, Одбора Јабланичког округа  и Републичког одбора 

Синдиката образовања Србије, затим , усвајања финансијског плана и плана 

активности  за ову годину,  било је речи о активностима везаним за сарадњу са 

Локалном самоуправом  где се показало да је проблема око исплате разних врста 

дуговања највише било на територији града Лесковца, док , на пример, општина 

Власотинце није имала већих проблема, а и општина Лебане добро 

функционише по том питању уз напомену да се у тој општини евидентно 

успоставила боља сарадња Синдиката и Локалне самоуправе. 

Преговори са представницима градских власти града Лесковца били су доста 

чести, фреквентни, где је начелник Управе за финансија показао већи степен 

воље за сарадњом у односу на остале представнике ових структура.  Најава 

Синдиката,  а и обећање представника власти да ће између Синдиката и Локалне 
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самоуправе бити потписан и Протокол којим ће, између осталог, бити решена и 

исплата путних трошкова за све запослене у образовању без постављања 

додатних ограничења од стране Локланих власти, као што је била пракса дуги 

низ година уназад, резултат су управо те сарадње. Још један од резултата 

насталих из тих  преговора  јесте и успешно враћање старе праксе  финансирања 

трошкова платног промета везаног за админицтративне забране од стране 

Локалне самоуправе, па је након вишемесечних проблема, настојања и успеха 

Синдиката да докаже да је процена трошкова коју су власти представиле за ову 

намену јако предимензионирана и паушална,  поново омогућена куповина преко 

административних забрана на стари начин. Такође, између Локалних власти и 

Предшколске установе „Вукица Митровић“ Синдиката потписан је Колективни 

уговор код послодавца. 

Покренут је рад Секције жена која је се бави питањима родне равноправности у 

Синдикату и образовању, а која је до сад одржала 3 седнице. 

У току 2013. године Регионални центар је у оквуру одобреног пројекта  у оквиру 

кога је успостављена сарадња између Републичког одбора СОС-а и Шведског 

синдиката „Ларарфорбундет“ добио донацију у  техничкој опреми и намештају у 

вредности од 400.000,оо динара. У оквиру ревизије спровођења овог пројекта 

Регионални сентар посетио је  генералног секретара Шведског синдиката Хенрик 

Хербер, који је био импресиониран радом Регионалног центра у Лесковцу, те дао 

предлог да се у њему  врши обука за руководиоце  и упошљенике  будућих 

Регионалних центара. 

ПИО Фонд проверава податке и матичне евиденције запослених  у оквиру акције 

која је успостављена још у јуну месецу, те је већи  део проблема  око 

неблаговременог вођења евиденција о радном стажу за сада решен. 

30. Маја одржан је штрајк упозорења због најављене примене финансирања по 

броју ученика. Од укупно 40 школа које су приступиле овом штрајку, у око 

половини од овог броја одржан је синдикални час на тему овог начина 

финансирања, могућих последица и искустава осталих земаља у окружењу. 

1. новембра на седници републичког одбора СОС-а, на којој је присуствовао и 

министар Томислав Јовановић препознат је став министра да приликом 

спровођења овог начина финансирања треба заштитити и што дуже очувати 

школе у малим сеоским срединама. По речима председавајућег, у 16 општина се 

спроводи пилот пројекат овог начина финансирања уз битна одступања од оног 

што заиста предвиђа овај модел, с обзиром на то да се финансирање школа и 

даље не одвија преко општина.  

Спорске игре на нивоу округа у 2013. години, омасовиле су се у односу на 

претходну, с обзиром на то да је ове године у Играма учествовало око 250 

такмичара. Најбољима је подељено око 60 пехара на свечаној завршници ,на 

којој је Споразумом о пријатељству и сарадњи успостављена сарадња између 

Регионалног одбора Скопља СОНК-а  и Регионалног центра за Јабланички округ 

СОС-а. 
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Што се тиче проблематике везане за запослене за чијим је радом престала 

потреба и њиховог распоређивања, председавајући је присутнима саопштио да се 

досадашња сарадња са Школском управом Лесковац одвија на одговарајући 

начин, иако ове године листа вишкова није била благовремено прослеђена од 

стране Школске управе. 

Из својих средстава Регионални центар је ове године издвајао за донације и 

семинаре,  па је великом броју школа Јабланичког округа  донирано преко 30 

табли, а запослени из  вртића, основних и средњих школа  похађали су семинаре 

о трошку Регионалног центра. 

Последњих месеци успостављена је и сарадња са Телекомом кроз пројекат 

„Просветна мрежа“ па чланови имају могућност и погодност умрежавања по 

врло повољним условима. 

Саопштена је и информација да је Синдикату  у овој години приступило седам 

нових Синдикалних организација, а предочено је и то да ће ова пословна година 

у финансијском смислу бити завршена са позитивним пословањем. 

Председник Синдикалне организације ОШ“Вук Караџић“ у Лесковцу, Сава 

Стевановић изјавио је да увећани број чланова резултат добре репутације и 

угледа Регионалног центра. 

Након тога, председавајући је позвао присутне да се изјасне о усвајању 

извештаја о раду Регионалног центра за Јабланички округ СОС-а. 

Како није било гласова против, ни уздржаних, констатовано је да је Извештај 

ораду једногласно усвојен. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА 

 

 

Под овом тачком дневног реда председавајући је присутне подсетио о термину 

избора који ће се у Синдикалним организацијама Јабланичког округа спровести 

у 2015. години. 

Наиме, иако су претходни избори 2009. Године били спроведени по раније 

важећем Статуту, Републички одбор је 30.јуна 2010. године донео одлуку да сви 

председници Синдикалних организација, иако им је по ранијем Статуту мандат 

трајао четири године, остају на местима председника Синдикалних организација 

до 2015. године, када ће се избори у Синдикалним организацијама расписивати 

почев од јануара па до јуна, а све да би до краја децембра 2015. год.  могао да се 

заокружи комлетни изборни процес на свим нивоима синдикалне структуре 

СОС-а. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА 

 

Под овом тачком дневног реда председавајући је дао кратку анализу  рада 

Регионалног центра, оценивши да центар успешно функционише. Спроведено је 
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много активности  на заштити интереса и положаја чланства генерално па је 

негде око 350 чланова осетило непосредну заштиту и бенефит од чланства у 

СОС-у. Међутим, у плану је спровођење активности која ће много већем броју 

чланова  појединачно донети у извесном смислу мало сигурнији положај већег 

броја чланова. Ради се о томе да је Регионални центар у преговорима са 

осигуравајућим друштвима:  „Делта“,   „Дунав“ и  „Таково“,  да  се  у 2014.год. 

на основу уговора са једним од поменутих осигуравајућих друштва  од стране 

Регионалног центра обезбеди финансирање осигурања од последица несрећног 

случаја запосленима који су чланови синдиката, јер годишњи прилив 

финансијских средстава Регионалног центра то сада омогућује, а тиме би се 

најкорисније вратио износ који се члану нашег Синдиката сада одбија на име 

чланарине. Осим тога, најављена је и могућност да  ће чланови који би желели да 

себи уплаћују допунско здравствано осигурање то моћи, преко Регионалног 

центра да остваре по повољнијој цени  него када би то реализовали самостално 

са осигуравајућим друштвом. 

Председница Синдикалне организације ЕШ „Ђука Динић“ Данијела Радовановић 

навела је то да незадовољство  одређеног броја чланова њене Синдикалне 

организације потиче управо из тога што на свом конкретном примеру они  не 

препознају неку већу корист од тога што су чланови и да би ова врста подухвата 

Регионалног центра заиста умногоме променила такве ставове незадовољних 

чланова. 

Председница Синдикалне организације ТШ „Милентије Поповић“ Црна Трава, 

Наташа Банковић Славковић навела је податак да оваква акција у школи у којој 

ради не би стварила неку видљивију промену, јер чланови синдиката већ имају 

статус корисника  различитих осигурања код три осигуравајућа друштва. 

Председник актива директора средњих школа Славољуб Станојевић  похвалио је 

ову планирану активност Регионалног центра и нагласио да ће на тај начин 

Синдикат заиста добити на чланству и стабилности. 

Председник Синдикалне организације ОШ „Светозар Марковић“, Александар 

Николић, предочио је могућност да овај други вид осигурања- допунско 

здравствено осигурање може да финансира и сама Синдикална организација 

својим члановима, што ће бити случај на примеру Синдикалне организације чији 

је он председник. 

Председник актива директора основних школа Јовица Маријановић похвалио је 

рад Регионалног центра речима да је најважнија ствар која се скоро десила у  

образовању - Синдикат и да се то по многим показатељима види. 

Такође, поменуо је сарадњу и заједничку борбу Синдиката и Актива директора 

основних школа око проблема са Локалном самоуправом  насталих поводом 

административних забрана,  идеју покрића осигурања члановима окарактерисао 

јако корисном, али, на основу свог некадашњег искуства предсеника синдиката,  

и указао на потребу да се неке ствари боље уреде и организују, као на пример 

располагање новцем унутар самих Синдикалних организација. Даље, болна тема- 
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финансирање по броју ученика такође је питање око кога Синдикат треба да се 

максимално ангажује, као и питање редовне исплате јубиларних награда, а што 

се тиче неисплаћених путних трошкова, председник Актива директора основних 

школа најавио је могуће проблеме услед најава да запослени имају намеру да 

судским путем остваре ова своје права у наредној години. 

У даљем току седнице, председавајући је ставио на гласање предлог да у 2014. 

години Регионални центар уплаћује својим члановима осигуање од последица 

несрећног случаја, па  Одбор  једногласно донoси:  

 

О Д Л У К У 

 

да Регионални центар за Јабланички округ Синдиката образовања Србије  у 2014. 

години на основу уговора са изабраним осигуравајућим друштвом финансира 

осигурање од последица несрећног случаја својим члановима.  

 

ПЕТА ТАЧКА 

 

 

Под овом тачком дневног реда, председавајући је присутнима најавио подухват 

ревизије  чланства који би требало да буде спроведен почетком наредне године у 

циљу успостављања коначне сталне активне базе чланства која ће омогућити 

располагање са прецизним подацима о броју чланова СОС-а, али ће такође 

створити основ за коришћење погодности везаних за осигурање од последица 

несрећног случаја које је такође најављено за почетак 2014-те године, као и 

других погодности које чланство у СОС-у нуди. Председавајући је обавестио 

присутне да ће наредних месеци чланству бити понуђен образац који ће 

послужити равизији и реализацији одлуке о финансирању  поменутог осигурања. 

Светлана Коцић, председница СО ОШ „8. Октобар“ у Власотинцу изјавила је да 

је скорашњи развој догађаја у овој Синдикалној организацији условио ревизију 

чланства и пре доношења званичне одлуке Регионалног центра о томе. 

Марковић Бобан, председник СО ОШ „Стојан Љубић“  у Косанчићу, такође је 

пријавио да је у тој Синдикалној организацији недавно спроведена ревизија 

чланства. 

Након краће дискусије, председавајући је позвао присутне да се гласањем 

изјасне о овом питању, па Одбор једногласно доноси: 

 

О Д Л У К У: 

 

Да се у 2014-ој години спроведе  подухват ревизије базе чланства Синдиката 

образовања Србије. 
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ШЕСТА ТАЧКА 

 

 

Под овом тачком дневног реда председавајући је упознао присутне са  

овогодишњим искуством Регионалног центра везано за проблематику 

распоређивања радника за чијим је радом престала потреба у 2013/2014. год. 

нагласивши да је у овој години , за разлику од претходне  две године, поступак 

распоређивања технолошких вишкова био је  највише обележен  извргавањем 

Закона и политичким притисцима, а да су први подаци о евиденцији радника за 

чијим је радом престала потреба пристигли један дан пре званичног састанка у 

Школској управи, што је умногоме отежало контролну улогу Синдиката. 

Председавајући је указао на то да за прослеђивање листе технолошких вишкова 

Школска управа заиста нема неки посебни и  обавезујући рок, али да би и улога 

синдикалне повезаности у смислу циркулације и достављања података од стране 

Синдикалних организација Регионалном центру  могла да буде боља, што би и 

сам Синдикат учинило мање зависним од Школске управе по овом питању. 

Председавајући је опоменуо да се сагласност за расписивање конкурса на 

неодређено време у протеклом периоду у више случајева давала олако, па је 

долазило до ситуација да конкурс на неодређено време буде расписан, иако на 

листи  технолошких вишкова има радника који би могли да буду распоређени на 

радно место за које је тај конкурс расписан. Указано је и на то да би контакт са 

Регионалним центром у вези са овим питањем морао да буде чешћи и 

представљена идеја да би  Синдикат  и сам могао кроз сарадњу и размену 

информација са Синдикалним организацијама да формира евиденцију 

технолошких вишкова. 

 

СЕДМА ТАЧКА 

 

 

Под овом тачком дневног реда председавајући је обавестио присутне да је о теми 

увођења платних разреда у образовању дискутовано на  новембарском састанку  

репрезентативних  Синдиката,  представника Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и представника Министарства финансија, на коме је управо 

из Министарства финансија најављено увођење поменутих платних разреда до 

јула месеца 2014. године. 

Председник Синдикалне организације ТШ „Никола Тесла“ Медвеђа, Љубиша 

Павловић, нагласио је да је ово питање јако важно и да платне разреде који су 

већ уведени и примењују се у другим гранама јавног сектора, неопходно треба 

увести и у област образовања.  
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ОСМА ТАЧКА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, дискутовало се о праву на регрес и топли оброк 

и како се ова права на основу Закона о платама у државним органима и јавним 

службама остварују кроз коефицијент плате. 

У завршној фази седнице Одбора, присутнима се обратио и начелник Школске 

управе Лесковац, Томислав Симоновић напоменувши да је већ друга година како  

се сарадња са Синдикатом остварује на врло коректном нивоу, да се прблеми око 

распоређивања технолошких вишкова решавају заједнички. 

Ситуација је таква да се из године у годину одељења смањују, па су и 

технолошки вишкови из године у годину бројнији. 

Што се тиче малих сеоских школа, посебно оних које имају одељења са по 

једним учеником, а таквих одељења има 32 на територији надлежности Школске 

управе Лесковац, начелник је објаснио  и пренео званичан став Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, да неће бити затварања школа у 

руралним подручјима све док има и једног ученика, јер се на тај начин успорава 

потпуно  одумирање малих сеоских средина. 

Што се тиче листе технолошких вишкова и рекламација Синдиката да су 

прослеђене неблаговремено, начелник је истакао чињеницу да листе нису тајна, 

да су оне доступне свима, а да је Школска управа Лесковац ове године, поучена 

искуством из претходне, листу вишкова дала на увид и проследила школама а и 

Синдикату непосредно пре састанка  директора да би се спречиле могуће 

злоупотребе  и притисци на начин и поступак распоређивања радника за чијим је 

радом престала потреба. Такође изнео је податак да се основ за одлазак у пензију 

у образовању донекле  изменио, што је отворило додатну могућност збрињавања 

вишкова. 

Начелник Томислав Симоновић, на крају седнице честитао је представницима 

Синдиката и похвалио њихов рад и залагање за заштиту чланства називајући га 

примером добре праксе. 

 

Овим је седница Одбора завршена у 16:30 часова. 

 

 

 

записник сачинила,                                                                                     председник, 

Драгана Карапанџић-Стефановић                                                 Александар Ничић 
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