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Број
Лесковац, 07.02.2014.год.
ЗАПИСНИК
Са 21. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката обрзовања Србије,
одржане у петак 07.02.2014.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 некадашњи председници Синдикалних организација:
Гимназије у Власотинцу – Властимир Јевтић, Техничке школе „Раде Металац“ у
Лесковацу – Велибор Николић и Школе за текстил и дизајн у Лесковцу – Илић
Милош, којима су 1. септембра 2013.године престали мандати престанком
радног односа услед стицања законских услова за одлазак у пензију.
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, председавајући је предложио следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање записника са 20. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката
образовања Србије.
2. Информације о Протоколу потисаном од стране репрезентативних
Синдиката.
3. Извештај о раду Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката
образовања Србије, усвајање извештаја Надзорног одбора и усвајање
финансијског извештаја за 2013. годину.
4. Усвајање плана рада Одбора Јабланичког округа СОС-а за 2014. годину.
5. Усвајање финансијског плана за 2014.годину.
6. Ревизија чланства.
7. Информације о нацрту новог Закона о раду - реакције Синдиката.
8. Инфрмације о примени одлуке Владе којом се забрањује запошљавање у
јавном сектору.
9. Резиме досадашњих преговора са Локалном самоуправом града Лесковца.
10. Текућа питања.
Допуну дневног реда затражио председавајући са предлогом да се уведе још
једна тачка дневног реда под којом би се извршила верификација мандата
новоизабраним председницима Синдикалних организација и то тачка 1, а да се
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остала питања разматрају даље по предложеном редоследу након ове тачке, па
би измењени предлог дневног дневног реда бројао 11 тачака и то:
1. Верификација мандата новоизабраним председницима Синдикалних
организација у саставу Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања
Србије.
2. Усвајање записника са 20. седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката
образовања Србије.
3. Информације о Протоколу потисаном од стране репрезентативних
Синдиката.
4. Извештај о раду Регионалног центра за Јабланички округ Синдиката
образовања Србије, усвајање извештаја Надзорног одбора и усвајање
финансијског извештаја за 2013. годину.
5. Усвајање плана рада Одбора Јабланичког округа СОС-а за 2014. годину.
6. Усвајање финансијског плана за 2014.годину.
7. Ревизија чланства.
8. Информације о нацрту новог Закона о раду - реакције Синдиката.
9. Инфрмације о примени одлуке Владе којом се забрањује запошљавање у
јавном сектору.
10.Резиме досадашњих преговора са Локалном самоуправом града Лесковца.
11. Текућа питања.
Измењени дневни ред једногласно је усвојен.
ПРВА ТАЧКА
У оквиру ове тачке дневног реда, након кратког увода и представљања нових
председника Синдикалних организација, верификовани су мандати:
- Јовану Ђокићу, председнику СО Прве текстилне школе у Лесковцу,
- Саши Ђикићу, председнику СО Гимназије у Власотинцу,
- Далиборки Стојановић, председници СО ОШ „Радоје Домановић“ у
Бошњацу,
- Братиславу Вучковићу председнику СО „Дома ученика средњих школа“ у
Лесковцу и
- Новици Станковићу председнику СО ШООО“Доситеј Обрадовић“ у
Лесковцу,
а у даљем току седнице уручени су пригодни поклони некадашњим
председницима Синдикалнних организација у саставу ОдбораЈабланичког
округа Синдиката образовања Србије, који су током 2013. године остварили
право на одлазак у пензију и то: Николић Велибору -ТШ „Раде Металац“ у
Лесковцу, Илић Милошу- Школа за текстил и дизајн у Лесковцу и Јевтић
Властимиру- Гимназија „Стеван Јаковљевић“ у Власотинцу.
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ДРУГА ТАЧКА
Председавајући је позвао присутне да се изјасне о записнику са претходне
седнице са чијом су се садржином чланови упознали кроз подељени материјал.
Како примедби на записник са 20. седнице Одбора Јабланичког округа
Синдиката образовања Србије није било, исти је једногласно усвојен.
ТРЕЋА ТАЧКА
У оквиру ове тачке дневног реда, председавајући је обавестио присутне о
статусу преговора између репрезентативних синдиката и
надлежних
министарстава везанин за Протокол, чији је предлог од стране репрезентативних
Синдиката у више наврата прослеђиван Министарству просвете, науке и
технолошког развоја, као и Министарству финансија. Резиме ових активности је
такав да до потписивања поседње верзије предлога Протокола око чије садржине
су се сложили сви репрезентативни Синдикати у ближој будућности неће доћи, с
обзром на то да је сасвим извесно расписивање парламентарних избора у
наредном периоду.
По речима председавајућег, питање увођења платних разреда у образовању, које
је третирано у једној од тачака последње верзије предлог Протокола, свакако ће
бити тешко реализовати у пракси и то због тога што је тренутно одвајање за
образовање из буџета Репубике Србије 3,5% укупног износа годишњег буџета, а
да је за увођење платних разреда, које захтева јасну класификацију напредовања,
по искуствима земаља у окружењу, потребно издвојити минимум 5% укупног
буџета за потребе образовања.
Председавајући је такође најавио борбу Синдиката за повећање коефицијената за
обрачун плата запослених у образовању и као једну, ипак позитивну страну
везану за непотписани Протокол, то што су се сви Синдикати сложили поводом
захтева према Министарствима.
У даљем току седнице, председавајући је позвао присутне да преко Регионалног
центра за Јабланички округ упуте Републичком одбору своје предлоге могуће
садржине Протокола.
ЧЕТВРТА ТАЧКА
У оквиру извештаја о раду Регионалног центра за протекли период,
председавајући је напоменуо да су били планирани, а изостали теренски
обиласци школа на подручју општине Црна Трава, као и обилазак школа у
Присјану и Тегошници и да ће ове активности бити спроведене крајем јануара и
почетком фебруара ове године.
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Такође, присутни чланови обавештени су о томе да ја у среду 05.02.2014.године
одржана седница Надзорног одбора на којој је разматран детаљан финансијски
извештај о пословању центра у 2013. Години, а на позив председавајућег да неко
од присутних чланова који су били на овом састанку у својству чланова
Надзорног одбора прокоментарише ток и резиме овог састанка, председник СО
ОШ“Вук Караџић“ у Лесковцу, Сава Стевановић саопштио је присутнима да је
члановима Надзорног одбора била стављена на увид комплетна документација
која прати финансијско пословање центра у протеклој години и да је Надзорни
одбор донео једногласан зкључак о добром пословању центра.
У даљем току седнице, председавајући је присутнима детаљно образложио
поједине тачке финансијског извештаја, а након тога упутио препоруку свим
присутним члановима да као носиоци функција председника синдикалних
организација и они примењују овакву праксу јер је то од посебне важности за
грађење и унапређење поверења чланства према Синдикату.
У даљем току седнице, председавајући је позвао присутне да се изјасне о
извештају Надзорног одбора о финансијском пословању Регионалног центра, као
и о Финансијском извештају председника регионалног центра за Јабланички
округ СОС-а, па је након спроведеног гласања Одбор Јабланичког округа
Синдиката образовања Србије једногласно донео следће:
ОДЛУКЕ
I усваја се извештај Надзорног одбора о финансијском пословању Регионалног
центра за Јабланички округ СОС-а за 2013. годину.
I усваја се финансијски извештај председника Регионалног центра за Јабланички
округ СОС-а за 2013. годину по свим тачкама у целости.
ПЕТА ТАЧКА
Под овом тачком дневног реда, председавајући је упознао присутне са
садржином Плана рада за 2014. годину који је члановима подељен у материјалу
и позвао их да се о истом изјасне.
Након краће дискусије и спроведеног гласања, Одбор Јабланичког округа
Синдиката образовања Србије једногласно доноси:
О Д Л У К У:
Усваја се план рада Регионалног центра за Јабланички округ синдиката
образовања Србије за 2014. годину по свим тачкама у целости.
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ШЕСТА ТАЧКА
Анализирајући предлог финансијског плана Регионалног центра за 2014.годину,
председавајући је присутне упознао са појединостима тог плана, напоменувши
најпре да ће у овој години крупан издатак Регионалног центра бити везан за
реализацију одлука са претходних седница Одбора, одвајањем 500.000,оо до
700.000,оо динара из годишњег буџета ради финансирања осигурања од
последица несрећног случаја за све чланове Синдиката образовања Србије
запослене у установама Јабланичког округа, а на основу уговора који ће са
осигуравајућим друштвом „Delta Generali“ бити потписан током фебруара.
Председавајући је додао да ће овакав корак значити додатну осетну подршку
Синдиката према сваком члану појединачно.
Осим ове крупне ставке финансијског плана за 2014.годину, која ће свакако
имати највећи утицај на планирање трошкова, ваља утврдити које ће још
активности и на који начин бити финансиране у наредном годишњем периоду.
С тим у вези, треба одлучити и о начину реализације предстојећих Спортских
игара. Што се тиче Републичких Спортских игара, ту је Републички одбор већ
донео одлуку да ће се исте одржати у хотелу „Лепенски Вир“ у Доњем
Милановцу, да ће трајати четири дана и да ће котизација за игре износити
10.500,оо динара од чега ће Републички одбор учествовати у сношењу трошкова
котизације у износу од 3.500,оо динара.
Председавајући је присутнима саопштио да ће Региоанлни центар моћи да
подмири у једну трећину преостале цене котизације за учеснике који се буду
квалификовали, а да ће се остатак котизације исплаћивати или Синдикалне
организације или сами учесници.
У даљем току седнице председавајући је напоменуо да ће се месечни износ
новчане помоћи за председника и стручну сарадницу за период јануар –
децембар 2014. године исплаћивати на начин и у висини како је то било
реализовано након поседњих важећих измена, па узору на затечено стање у
децембру 2013.године.
Председавајући позива присутне да се гласањем изјасне о усвајању предложеног
финансијског плана за 2014. годину па након гласања Одбор Јабланичког округа
Синдикатаобразовања Србије једногласно доноси:
О Д Л У К Е:
I Усваја се Финансијски план Регионалног центра за Јабланички округ
Синдиката образовања Србије за 2014. годину по свим тачкама у целости.
II Додељује се новчана помоћ члановима Синдиката образовања Србије,
стручној сарадници Драгани Карапанџић-Стефановић и председнику
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Александру Ничићу за период јануар -децембар 2014. године на начин и у
висини како је било реализовано након последњих измена усвојених на 18.
седници Одбора Јабланичког округа Синдиката образовања Србије од
30.05.2013.год. односно по узору на затечено стање у децембру месецу
2013.године.
Председница Синдикалне организације Пољопривредне школе у Лесковцу, Ајша
Баба-Алић, упутила је примедбу да је годишњи буџет за Секцију жена у износу
од 100.000,оо динара мали у односу на план рада Секције, с обзиром на то да је
Секција жена у 2014. години испланирала велики број активности.
Председавајући је с тим у вези објаснио да је Одбору представљен рационални
финансијски план који прави добар баланс између планираних расхода и
остваривих прихода, али да тај финансијски план свакако може бити мењан
ребалансом уколико на то укажу накнадне потребе и могућности.
СЕДМА ТАЧКА
Под овом тачком дневном реда председавајући је присутне подсетио на одлуке
са претходних седница где се Одбор сагласио са тиме да се спроведе ревизија
чланства у установама Јабланичког округа, како би се на основу података из
ревизије обезбедило и осигурање од последица несрећног случаја које ће за све
чланове Синдиката образовања финансирати Регионални центар на основу
уговора са осигуравајућим друштвом „Делта Ђенерали“. Члановима Одбора
подељени су ревизиони листови који садрже приступницу, изјаву члана о томе у
којим установама ради, откад је члан Синдиката, као и ЛБО број из здравствене
књижице. Члановима Одбора остављен је рок до 07.02.2014.год. да Регионалном
центру за Јабланички округ доставе ревизионе листове за чланове који желе да
буду корисници осигурања од последица несрећног случаја.
Што се тиче допунског здравственог осигурања које може да финансира
Синдикална организација својим члановима или члнови о сопственом трошку
уплата за овај вид осигурања износи 200,оо динара на годишњем нивоу и
подразумева исплату премије за случај тешких болести и хирушких
интервенција.
Председавајући је саопштио присутнима да ће им сва појашњења везана за обе
врсте осигурања које уговара Регионални центар бити послата у електронској
или писаној форми.
ОСМА ТАЧКА
Под овом тачком дневног реда, председавајући је присутне упознао са одредбама
Нацрта Закона о раду поводом кога су до сада забележене бурне реакције
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Синдиката с обзиром на то да од 150 измењених чланова, 140 чланова, према
званичној процени синдиката није у интересу запослених.
У даљем току седнице председник је дао кратку анализу неколико посебно
проблематичних чланова предлога Закона о раду који се односе на трајање
радног времена, затим рокова за исплату зарада, начина обрачуна отпремнина за
случај отказа и отпремнина за одлазак у пензију, исплата зарада за време
одсуства и боловања, а осврнуо се и на оне чланове који директно угрожавају
синдикално организовање и деловање, међу којима посебно на члан 207 којим се
укида обавеза послодавца да обезбеди одбијање дела плате запосленог на име
чланарине у синдикату, где је по искуствима земаља у окружењу због примене
оваквих одредаба изгубљено око 50% чланства. Ту су даље и одредбе којима се
осујећује могућност потписивања Посебног колективног уговора између
репрезентативних синдиката појединих области делатности и представника
ресорних министарстава где се отвара велики простор за могућност злоупотребе
од стране послодавца.
С тим у вези, председавајући је присутне упознао са одлукама Савеза
самосталних синдиката Србије о ступању у штрајк, које ће се реализовати:
23.01. 2014. године кроз штрајк упозорења, од 23.01. до 27.01.2014.године кроз
уличне протесте и 27.01.2014. године кроз тоталну обуставу рада. Одлука Савеза
Самосталних Синдиката Србије коју је, по речима председавајућих, подржао и
Републички одбор Синдиката образовања Србије односи се на ступање у штрајк
упозорења, који ће се у установама образовања на територији Републике Србије
реализовати 23.01.2014. године, што ће подржати и спровести и Одбор
Јабланичког одбора Синдиката образовања Србије и то на тај начин што ће се
чланови СОС-а запослени у установама образовања Јабланичког округа
23.01.2014. године у термину од 11:00 до 12:00 сати придружити штрајку
упозорења и реализова
ДЕВЕТА ТАЧКА
У оквиру ове тачке дневног реда председавајући је упознао присутне са
применом одлуке Владе РС којом се спроводи забрана запошљавања у јавном
сектору. Последице примене овакве одлуке Владе на област образовања су те да
су од 07.12.2013. године када је ова мера забране запошљавања ступила на снагу,
све васпитно-образовне установе обавезне да најкасније до 25. у месецу за
расписивање конкурса за пријем у радни однос на неодређено време затраже
сагласност новоформиране Комисије при Министарству финансија која ће
одговоре установама слати до 5. у наредном месецу. Што се тиче расписивања
конкурса за пријем у радни однос на одређено време, оваква сагласност биће
потребна само у случају да укупан број запослених на одређено време у установи
превазилази 10% од укупно запослених у установи.
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По речима председавајућег, ове мере немају утицај на преузимање технолошких
вишкова као ни на пријем у радни однос на одређено време у установи испод
10% од укупног броја запослених.
ДЕСЕТА ТАЧКА
Под овом тачком дневног реда председавајући је присутнима представио кратки
резиме резултата досадашњих преговора са Локалном самоуправом,
напоменувши да је до сада испуњено неколико такачака Платформе за дијалог
коју је пре годину дана Синдикат понудио Локалној смоуправи. Наиме, у
претходној години јубиларне награде исплаћене су у очекиваном року, ПУ
„Вукица Митровић“ потписала је Колективни уговор код послодавца, решен је
проблем око административних забрана, исплаћене су накнаде за полагање
стручних испита, а што се надокнаде трошкова превоза тиче, начелних Управе за
финансије града Лесковца на јавној расправи о буџету града обећао је да ће град
кренути са редовном исплатом трошкова превоза са све запослене у образовању.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА
Под овом тачком дневног реда није било дискусије.
Овим је седница Одбора завршена у 14:15 часова.
записник сачинила,
Драгана Карапанџић-Стефановић

председник,
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