
 

На основу члана 24. став 4. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014 13/2017- одлука УС и 113/2017) (даље: Закон), чл. 30, 31. и 32. Закона о запосленима 

у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр.113/2017), чланом 1. Уредбе о каталогу радних места у јавним 

службама и другим организацијама у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр.81/2017- даље: Уредба) и 

чланом 12. Статута,  Установе Спортски центар “БОР”у Бору, бр.689 од 02.06.2017.године а у складу са 

Одлуком  о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе 

општине Бор за 2017. годину ("Сл. Лист Општине Бор" бр.22/2107), в.д. директор Установе Спортски 

центар “БОР”у Бору, уз сагланост Управног одбора Установе Спортски центар “БОР” у Бору ,бр.839 од 

12.05.2018.године и мишљења репрезентативних синдиката у Установи  Спортски центар “БОР”у Бору 

бр.831 и бр.832, од 11.05.2018.године,  дана 12.05.2018.године доноси: 

 

 

ПРАВИЛНИК  
о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места  

 у  Установи Спортски центар „БОР“  у Бору  

   

 

Члан 1. 

У Правилнику  о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи 

Спортски центар “БОР” у Бору,  бр. 507 од 27.03.2018. године,  у члану 8. став 5. број: "48" замењује се 

бројем: "43". 

 

Члан 2. 

У члану 10. став 2. број: "6(шест) ", замењује се бројем: "4(четири)". 

 

Члан 3. 

У члану 11. став 2. број: "24(двадесет четири) ", замењује се бројем: "23(двадесет три)". 

 

Члан 4. 

У члану 12. став 2. број: "14 (четрнаест) ",  замењује се бројем: "10 (десет)". 

 

Члан 5. 

У члану 13. став 2. број: "7 (седам) ", замењује се бројем: "5 (пет)". 

 

Члан 6. 

У члану 15. став 2. број: "5 (пет) ", замењује се бројем: "2 (два)". 

 

Члан 7. 

У члану 16. став 2. број: "7 (седам) ", замењује се бројем:" 6 (шест)". 

 

Члан 8. 

У члану 17. ставу 2. број: "12 (дванаест) ", замењује се бројем: "11 (једанаест)". 

 

Члан 9. 

У члану 18. став 1. брише се алинеја - Складиштење добара (магацински послови). 

У ставу 2. број: "7 (седам) ", замењује се  бројем:" 5 (пет)". 

 

 



Члан 10. 

У члану 19. укидају  се следећа радна места: 

- РАДНО МЕСТО:  РЕФЕРЕНТ ЗА ЗАШТИТУ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

- РАДНО МЕСТО: ПРАВНИ САРАДНИК  

- РАДНО МЕСТО: ОРГАНИЗАТОР ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

- РАДНО МЕСТО: КУВАР / ПОСЛАСТИЧАР  

- РАДНО МЕСТО: МАГАЦИОНЕР / ЕКОНОМ 

 

Члан 11. 

У члану 19.  мења се број извршилаца на следећим радним местима: 

- код  РАДНОГ МЕСТА: РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ,  у ставу 4. 

број: "3 (три) " замењује се бројем: "1 (један)". 

-  код РАДНОГ МЕСТА:  ЧИСТАЧИЦА , у ставу 4. број: "8 (осам) ",  замењује се бројем: "7 (седам)" 

-  код РАДНОГ МЕСТА:  ПОРТИР, у ставу 3. број: "6 (шест) ",  замењује се бројем: "3 (три)"  

- код РАДНОГ МЕСТА: КУРИР,  у ставу 4. број: "2(два) " замењује се бројем: "1 (један)". 

- код РАДНОГ МЕСТА: ИНЖИЊЕР ИНВЕСТИЦИОНОГ ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА И ОДРЖАВАЊА 

УРЕЂАЈА И ОПРЕМЕ, у ставу 4. број: "4 (четири)" замењује се бројем:" 2 (два)". 

- код РАДНОГ МЕСТА:КАСИР-Службе спорта и рекреације, у ставу 4. број: "3 (три) " замењује се 

бројем: "2 (два)". 

 

Члан 12. 

Остале одредбе Правилника остају неизмењене. 

 

Члан 13. 

  Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Установе, 

а по добијању сагласности од стране председника општине Бор. 

 

                                                                                                                                      в.д  директор 

 

                                                                                                                       Бојана Длбокић Дубочанин   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           


