
                                                                                                 
                                                                          

                                          

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на достављено мишљење на

запослених на  неодређено време у Установи Спортски центар „БОР“ у Бору

 

 

У вези са мишљењем  о  Предлог Програма за решавање вишка запослених  на неодређено 

време у  Установи Спортски центар „БОР“ у Бору,  

даљем тексту Предлог Програма) 

1. У  вези предлога  мера за решавање вишка запослених у Установи Спортски центар „БОР“

у  Бору обавезујемо се да запосленима  чија је квалификациона структура ССС

буду проглашени за технолошки вишак упутимо код предложених послодаваца

службе за запошљавање, Филијала Бор.

2. За остале актулне мере и јавне радове,  упознаћемо запослене који буду проглашени за

 технолошки вишак да све могу остварити преко  Националне службе за запошљавање, Филијала 

Бор на коју треба да се пријаве када добију отказ уговора о раду.

На основу вашег мишљења  констатујемо да  сте сагласни са критеријумима(материјални 

положај, стаж осигурања, здравствено стање и број деце запослених)   за утврђивање вишка 

запослених  члан 4. Тачка 1.,2.,3. и 4. кој

У вези са наведеним истичемо да је Предлог Програма урађен у складу са Законом о раду и  

Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Ваше предложене мере и обавезујемо се да након спроведеног програма упутимо запослене који 

буду проглашени за технолошки вишак у Националну службу за запошљавање, филијалу у Бору 

исто тако обавестићемо Вас дописом које су квалификационе стуктуре запослени

проглашени технолошким вишком.
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НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 

Одговор на достављено мишљење на Предлог Програма за решавање вишка 

запослених на  неодређено време у Установи Спортски центар „БОР“ у Бору

У вези са мишљењем  о  Предлог Програма за решавање вишка запослених  на неодређено 

време у  Установи Спортски центар „БОР“ у Бору,  бр.0600-1046-1/2018 од 29.05.2018

даљем тексту Предлог Програма) и заузимања нашег става обавештавамо Вас  следеће

мера за решавање вишка запослених у Установи Спортски центар „БОР“

Бору обавезујемо се да запосленима  чија је квалификациона структура ССС

буду проглашени за технолошки вишак упутимо код предложених послодаваца

службе за запошљавање, Филијала Бор. 

За остале актулне мере и јавне радове,  упознаћемо запослене који буду проглашени за

технолошки вишак да све могу остварити преко  Националне службе за запошљавање, Филијала 

ијаве када добију отказ уговора о раду. 

На основу вашег мишљења  констатујемо да  сте сагласни са критеријумима(материјални 

положај, стаж осигурања, здравствено стање и број деце запослених)   за утврђивање вишка 

запослених  члан 4. Тачка 1.,2.,3. и 4. који су битан фактор приликом бодовања. 

У вези са наведеним истичемо да је Предлог Програма урађен у складу са Законом о раду и  

Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Ваше предложене мере и обавезујемо се да након спроведеног програма упутимо запослене који 

буду проглашени за технолошки вишак у Националну службу за запошљавање, филијалу у Бору 

исто тако обавестићемо Вас дописом које су квалификационе стуктуре запослени

проглашени технолошким вишком.. 

                                                                                                                     Председник Управног одбора

Установе Спортски центар „БОР“ у Бору

                                                                                       ________________________________

                                                                                                                    др. Горан Стојановић

Бор, Зелени Булевар Б.Б, тел: 030/434-730 

840-932668-89 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА  

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Филијала Бор 

Директору филијале 

 

Предлог Програма за решавање вишка 

запослених на  неодређено време у Установи Спортски центар „БОР“ у Бору 

У вези са мишљењем  о  Предлог Програма за решавање вишка запослених  на неодређено 

1/2018 од 29.05.2018.године(у 

обавештавамо Вас  следеће: 

мера за решавање вишка запослених у Установи Спортски центар „БОР“  

Бору обавезујемо се да запосленима  чија је квалификациона структура ССС-ПРОДАВАЦ, ако 

буду проглашени за технолошки вишак упутимо код предложених послодаваца преко Националне 

За остале актулне мере и јавне радове,  упознаћемо запослене који буду проглашени за 

технолошки вишак да све могу остварити преко  Националне службе за запошљавање, Филијала 

На основу вашег мишљења  констатујемо да  сте сагласни са критеријумима(материјални 

положај, стаж осигурања, здравствено стање и број деце запослених)   за утврђивање вишка 

и су битан фактор приликом бодовања.  

У вези са наведеним истичемо да је Предлог Програма урађен у складу са Законом о раду и  

Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и прихватамо 

Ваше предложене мере и обавезујемо се да након спроведеног програма упутимо запослене који 

буду проглашени за технолошки вишак у Националну службу за запошљавање, филијалу у Бору 

исто тако обавестићемо Вас дописом које су квалификационе стуктуре запослени који су 

Председник Управног одбора 

Установе Спортски центар „БОР“ у Бору 

 

________________________________ 

др. Горан Стојановић 


