
На основу члана 22. Закона о начину одређивања масималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. 

гласник РС", бр.68/2015 и 81/2016), члана  153. и 155. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр.24/05, 61/05,54/09, 

32/2013 и 75/2014) , Одлуке 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,  Одлуком  о покретању 

поступка утврђивања вишка запослених у Установи Спортски центар „БОР“ у Бору бр.841 од 12.05.2018.године,  

и члана 21. Статута Установе Спортски центар „БОР“ ,бр.689 од 02.06.2017.године Управни одбор Установе 

Спортски центар „БОР“ је на седници одржаној 04.06.2018. години донео: 

 

, О Д Л У К У 
 

1. Доноси се Програм решавања вишка запослених на неодређено време у Установи Спортски 

центар „БОР“ у Бору (у даљем тексту:Програм) 

2. Програм из тачке 1. је саставни део ове одлуке 

3. Одлука  ступа на снагу даном доношења   

4. Комисије за утврђивање лица за чијим  је радом престала потреба – бодовањем,  спроводи 

Програм  у  делу  критеријума за решавање вишка запослених.  

5. Одлуку објавити на огласној табли  и интернет страници Установе 

 

Образложење 

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 и  Програмом  решавања вишка 

запослених на неодређено време у Установи Спортски центар „БОР“ у  Бору планирано је да Установа има 80 

запослених  извршиоца  на неодређено време.  

У циљу реализације смањења броја запослених Управни одбор је донео  Правилник о измени 

Правилника  о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Установи Спортски центар “БОР” 

бр.874. од 17.05.2018.године у Бору  и  Одлуку  о покретању поступка утврђивања вишка запослених у Установи 

Спортски центар „БОР“ у Бору бр.841 од 12.05.2018.године. 

   На утврђени  Предлог Програм решавања вишка запослених на неодређено време у Установи 

Спортски центар „БОР“ у Бору бр.907 од 24.05.2018.године добијено је мишљење  Националне службе за 

запошљавање бр.0021-PR-068-OD-31-PR-06 од 29.05.2018.године и репрезентативних синдиката: Синдикат 

„НЕЗАВИСНОСТ“ бр.942 од 30.05.2018.године и СО СС ЈУСЦ“БОР“ бр.941 од 30.05.2018.године  и Одлуке о 

формирању Комисије за утврђивање лица за чијим је радом престала потреба –бодовањем донета је одлука 

као у диспозитиву. 

 

                                                                                                                                           Председник Управног одбора 

Установе Спортски центар „БОР“ у Бору 
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                                                                                                                                               др. Горан Стојановић 

 

  


