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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 
 
 На почетку године завршен је финансијски извештај председника за 2018. 

годину, који је  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. Одбор је усвојио и План рада РЦ Лесковац СОС за 2019. 
годину као и пратећи финансијски план. 

 И ове године РЦ Лесковац финансирао је осигурање за сваког члана синдиката, а 
чланству су представљене и нове комерцијалне понуде посредством којих као 
чланови СОС остварују право на различите бенефите. 

 У марту месецу реализована је нова акција „Семинар ѕа сваког члана“ којој се 
одазвало око 1600 запослених са територије Јабланичког округа. Са листе од 34 
различитих акредитованих програма стручног усавршавања, заинтересовани 
запослени својим изјашњавањем  формирали су групе за реализацију 24 семинара. 
Семинари су реализовани 9. и 10. марта у ОШ „Вожд Карађорђе“ у Лесковцу и ОШ 
„Светозар Марковић“ у Лесковцу. 

 Настављено је са решавањем технолошких вишкова из претходне године. Велики 
број чланова који су се обратили синдикату успели су да остваре своја права.  

 Реализовани су разговори и преговори са представницима општина  око исплате 
јубиларних награда и путних трошкова радницима у просвети који су резуртирали 
утврђивањем рокова исплата јубиларних награда који су испоштовани у свим 
општинама.  

 РЦ Лесковац организовао је прославу 8. марта на којој је учествовало око 400 
колегиница и колега. Свечаност је одржана у угоститељском објекту „Колиба Олимп 
Лукс“ у Лесковцу. 

 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. 

 Председник РЦ Лесковац учествовао је на трибинама, организовао састанке са 
представницима локалних самоуправа и представницима ШУ и био заступљен у 
медијима у вези са свим актуелним проблемима у просвети. 

 Осме спортске игре радника у просвети на окружном нивоу расписане су и 
одржане у периоду април-мај. На овим играма учествовало је око 300 просветних 
радника из укупно 26 установа. 

 Након најаве протеста запослених у предшколским установама који су за 11. 
април организовала сва три репрезентативна синдиката, са захтевима за 
изједначавање положаја са запосленима у осталим деловима образовног сектора и 
решавање нагомиланих проблема у предшколском васпитању и образовању, Влада 
Републике Србије је одржала хитну седницу на којој су усвојени захтеви 
синдиката. Влада је донела одлуку да се запосленима у предшколском васпитању и 
образовању обезбеди додатно повећање зарада од 2%, што ће чинити укупно 
повећање зарада од 9%, које су од почетка 2019. године добили запослени у другим 

  



деловима сектора образовања. То подразумева и измену Закона о буџетском систему 
које ће бити усвојене по хитној процедури у Народној Скупштини Републике Србије и 
на снагу ће ступити 1. маја. Представници ОЈОСОС подржали су све наведене 
активности, учествовали на протесту у Београду, а представница ОЈОСОС  Одбору 
делатности предшколских установа СОС Бојана Савић била је директни учесник у 
преговорима. 

 Настављен је рад секције жена ОЈОСОС. У овој календарској години, чланице секције 
наставиле су реализацију усвојеног Плана. Реализоване су 4 радионице, и то: 
„Дискриминација и партиципација 1“, „Дискриминација и партиципација 2“ и 
„Друштвена осетљивост – социјална интуиција“. Радионице је водила Биљана 
Михајловић.  

 Завршница спортских сусрета, додела пехара и медаља организована је на 
Свечаности поводом краја наставне године 14. јуна у Свечаној сали „Дионис“ у 
Лесковцу. Свечаности је присуствовало више око 300 чланова синдиката уз присуство 
великог броја директора школа, представника ШУ Лесковац и представника 
руководства СОС.  

 Представници РЦ Лесковац и остали чланови редовно су путем саопштења и 
посредством сајта РЦ Лесковац СОС обавештавани о свим спорним и незаконитим 
поступањима МПНТР, самог министра и директора школа. 

 РЦ Лесковац СОС организовао је спортске екипе које су учествовале на ОСМИМ 
Спортским сусретима у организацији Републичког одбора на Тари од 12. до 15. 
септембра. Репрезентација РЦ Лесковац СОС је у СВЕУКУПНОМ ПЛАСМАНУ освојила  4. 
место. 

 Настављена је сарадња са колегама из РЦ Охрид СОНК Македоније. У току године 
дошло је до неколико међусобних посета делегација оба центра. 

 Четрдесетак чланица Секције жена ОЈОСОС, самофинансирале су једнодневни излет 
до Солуна. 

 Двадесеторо чланова ОЈОСОС учествовало је од 18. до 20. октобра на синдикалном 
семинару у хотелу „Петрус“ у Параћину где су представници РЦ Лесковац 
презентовали свој рад и планове за будућност руководству СОС-а и присутним 
колегама из других центара, а свим учесницима одржан је акредитовани семинар СОС 
„Радно – правни положај, права и обавезе запослених у образовању“ који су 
реализовале Драгана Карапанџић Стефановић и Борка Вишнић. 

 Многим синдикалним организацијама пружена је повратна финансијска помоћ, а 
посредством спонзора и донатора обезбеђени су новогодишњи пакетићи за 4 
установе  у округу.  

 Регионални центар СОС Лесковац организовао је 27.12.2019. године 
предновогодишњу забаву у хотелу „Бавка“ у Лесковцу којој је присуствовало 700 
колегиница и колега из укупно 40 синдикалних организација. 

 Пружање правне помоћи на свим нивоима, настављено је као и свих претходних 
година. Приметан је повећан број запослених из других округа и са територија под 
ингеренцијом других школских управа који нам се обраћају за савете и помоћ у 
погледу радно-правне заштите. Захваљујући позитивном искуству све је већи број 
чланова који своју чланарину усмеравају ка нашем регионалном центру. 

 У току 2019. године одржане су 4 седнице Одбора Јабланичког округа Синдиката 
образовања Србије, све Синдикалне организације редовно су путем дописа и мејлова 
обавештаване о свим актуелним питањима, а председник је на терену одржао укупно 
25 састанака са чланством, као гост на седницама Синдикалних организација по 
школама.  
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