
На основу члана 21. Статута Установе Спортски центар „БОР“ (бр.689 од02.06.2017.године) а у 

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

општине Бор за 2017. годину  бр. 112-196/2017-I  од 14.11.2017.године ( “Службени лист општине Бор” 

бр.22/2017) и  члана 22. Закона о начину одређивања масималног броја запослених у јавном сектору("Сл. 

гласник РС", бр.68/2015 и 81/2016), Управни одбор Установе Спортски центар „БОР“ је на седници 

одржаној 12.05.2018. години донео: 

 

О Д Л У К У 

о покретању поступка утврђивања  вишка  запослених 

у Установи Спортски центар „БОР“ у Бору 

 

1. Покреће се поступак утврђивања вишка запослених у Установи Спортски центар „БОР“ у Бору. 

2. На основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне 

самоуправе општине Бор за 2017. годину  бр. 112-196/2017-И  од 14.11.2017.године ( “Службени лист 

општине Бор” бр.22/2017), стекли су се услови за доношење Програма решавања вишка запослених у 

складу са чланом  22. Закона о начину одређивања масималног броја запослених у јавном сектору("Сл. 

гласник РС", бр.68/2015 и 81/2016) и чланом  153. и 155 . Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр.24/05, 

61/05,54/09, 32/2013 и 75/2014).   

3. Управни одбор  и  в.д. директор  Установе  Спортски  центар „БОР“ у  Бору, у сарадњи са својом 

правном службом и оснивачем  утврдиће Предлог  Програма решавања вишка запослених на 

неодређено време у Установи Спортски центар „БОР“ у Бору. 

4. У складу са Законом о раду, Предлог  Програма решавања вишка запослених на неодређено време у 

Установи Спортски центар „БОР“ у Бору, доставиће се Националној служби за запошљавање и 

синдикатима који ће своје мишљење доставити у року од 8 радних дана од  дана  достављања. 

5. Након прибављеног мишљења  Националне службе за запошљавање и синдиката, Управни одбор 

Установе Спортски центар „БОР“  ће донети  Програма решавања вишка запослених у Установи 

Спортски центар „БОР“ у Бору. 

6. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

7. Одлуку објавити на Огласној табли и интернет страници Установе Спортски центар „БОР“.  

 

Образложење 

 

Скупштина општина Бор је својом Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време 

у систему локалне самоуправе општине Бор за 2017. годину  бр. 112-196/2017-И  од 14.11.2017.године  

одредла да максималан број запослених у Установи Спортски центар“БОР“ на неодређено време је 80 

запослених.  Установа Спортски центар“БОР“ је дужна да број запослених на неодређено време усклади са 

бројем у  Одлуци. Тренутни број запослених на неодређено време у Установи Спортски центар“БОР“ након 

спроведених анкета и потписаних споразума о престанку радног односа  уз исплату новчане надокнаде је 

93 запослена на неодређено време. Све активности у складу са Законом биће предузете како би се 

предвидело  смањење броја запослених у Установи Спортски центар“БОР“ за 13 запослених а да при томе 

буду испуњени сви услови за задовољење потреба корисника који користе услуге  Установе Спортски 

центар „БОР“ у Бору.    

На основу изнетог донета је одлука као у диспозитиву.  

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                              Установи Спортски центар“БОР“ 

                                                                                                                                               Упавни одбор 

 

                                                                                                                               


