
                                                                                                 
                                                                          

                                          

                                                                                                                             

ПРЕДМЕТ: Одговор на достављено мишљење 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.942 од 30.05.2018.године(у даљем тексту Предлог Програма)  обавештавамо Вас  следеће:

1) Везано  за  Члан 4. Предлога  Програма мора да вас упутимо на члан 24. Став 4. Закона о раду који каже да 

о систематизацији  доноси  надлежни орган код послода

послодавца.  

„Организација рада је део аутономије 

врше у организационим деловима, ради

аутономије послодавца и да вршење одређених

извршилаца. Суд  нема  овлашћење да

целина, нити на који правно дозвољени 

овлашћење послодавца на основу цитираних

(Пресуда Врховног касационог суда, Рев2 723/2016 

Законском одредбом  и овим образложењем суда  јасне су ингиренције послодавца  а на седници Управног одбора  

одржаног 12.05.2018.године дата су образложења због чега се нека радна места укидају а не некима смањује 

извршилаца што је констатовано у записнику са те седнице. Сигурно да није добро смањивање 

неминовност по Закону о начину одређивања максималног броја запослених 

броју запослених на неодређено  време у систему локалне самоуправе општине Бор за 2017. годину ("Сл. Лист Општине 

Бор" бр.22/2107). У сарадњи са Националном службом за запошљавање урађене су активности путем сатанака и 

попуњавањем анкета са запосленима који могу потенцијал

могућностима новог запошљења пре доношења  Програма за 

Спортски центар „БОР“ у Бору. 

2) Везано за измену Члана 8. Предлога програма наводимо да 

54/09, 32/13 и 75/14) не постоје заштићене категорије. Чланом 157. Закона је дефинисано да критеријум за утврђивање 

вишка запослених не може да буде одсуствовање запосленог са рада због привремене спреч

породиљског одсуства, неге  детета  и  посебне неге детета. Заштићене категорије, које не могу да буду проглашене 

технолошким  вишком, без њихове сагласности, могу да се уговоре у колективним уговорима код послодавца.

„Од синдикалних представника заштиту ужива председник синдиката код послодавца, док остали изабрани и 

именовани синдикални представници могу да уживају наведену заштиту само ако су одређени колективним уговором или 

споразумом са послодавцем као лица на која се односи

(Мишљење Министарства рада и социјалне политике, бр. 011

 

На основу вашег мишљења  констатујемо да  сте сагласни са критеријумима

здравствено стање и број деце запослен

приликом бодовања и захваљујемо на предлогу за члана комисије јер

бити спроведен.  

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.

У прилогу Вам достављамо мишљење Националне службе за запошљавање на Предлог Програма.

  

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                   

                                                                                    

                                                                                                 19210 Бор, Зелени Булевар Б.Б, тел: 030/434

                                                                          Текући рачун - управа за трезор 

                               Матични број: 17782126 

                                          Регистарски број: 6113625248 

                                 Шифра делатности: 9311 

               ПИБ: 106370178 

                                                                                                                                                    

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 

2 од 30.05.2018.године(у даљем тексту Предлог Програма)  обавештавамо Вас  следеће:

1) Везано  за  Члан 4. Предлога  Програма мора да вас упутимо на члан 24. Став 4. Закона о раду који каже да 

доноси  надлежни орган код послодавца, односно лице утврђено законом или општим актом 

 послодавца, који самостално утврђује организациону

ради обављања делатности или у вези са обављањем

одређених послова организује путем једног извршиоца

да испитује оправданост оснивања или укидања радних

 начин ће послодавац организовати обављање одређених

цитираних одредаба ставова 2. и 3. члана 24. Закона о раду2

2 723/2016 од 27.4.2017. године) 

Законском одредбом  и овим образложењем суда  јасне су ингиренције послодавца  а на седници Управног одбора  

одржаног 12.05.2018.године дата су образложења због чега се нека радна места укидају а не некима смањује 

ано у записнику са те седнице. Сигурно да није добро смањивање 

неминовност по Закону о начину одређивања максималног броја запослених  у  јавном  сектору  и  

на неодређено  време у систему локалне самоуправе општине Бор за 2017. годину ("Сл. Лист Општине 

Бор" бр.22/2107). У сарадњи са Националном службом за запошљавање урађене су активности путем сатанака и 

попуњавањем анкета са запосленима који могу потенцијално да буду вишак и онима којима се гаси радно место о 

пре доношења  Програма за решавање вишка запослених на неодређено време у Установи 

2) Везано за измену Члана 8. Предлога програма наводимо да по Закону о раду (“Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13 и 75/14) не постоје заштићене категорије. Чланом 157. Закона је дефинисано да критеријум за утврђивање 

вишка запослених не може да буде одсуствовање запосленог са рада због привремене спреч

породиљског одсуства, неге  детета  и  посебне неге детета. Заштићене категорије, које не могу да буду проглашене 

технолошким  вишком, без њихове сагласности, могу да се уговоре у колективним уговорима код послодавца.

лних представника заштиту ужива председник синдиката код послодавца, док остали изабрани и 

именовани синдикални представници могу да уживају наведену заштиту само ако су одређени колективним уговором или 

споразумом са послодавцем као лица на која се односи ова заштита“. 

(Мишљење Министарства рада и социјалне политике, бр. 011-00-78/2011-02 од 23.2.2011. године)

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 

и захваљујемо на предлогу за члана комисије јер једино тако овај програм ће на транспарентан начин 

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

оја запослених у јавном сектору. 

У прилогу Вам достављамо мишљење Националне службе за запошљавање на Предлог Програма.

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                       

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

управа за трезор 840-932668-89 

 
СИНДИКАТ „НЕЗАВИСНОСТ“ 

Установе Спортски центар „БОР“ 

                       повереник  Саша Јоновић 

грама за решавање вишка запослених на  

У вези са мишљењем  о  Предлог Програма за решавање вишка запослених  на неодређено време у  Установи Спортски 

2 од 30.05.2018.године(у даљем тексту Предлог Програма)  обавештавамо Вас  следеће: 

1) Везано  за  Члан 4. Предлога  Програма мора да вас упутимо на члан 24. Став 4. Закона о раду који каже да Правилник 

вца, односно лице утврђено законом или општим актом 

организациону структуру  и послове који се 

обављањем делатности, па је с тим у вези део 

извршиоца тих послова или путем више 

радних места или организационих 

одређених послова, јер је то изричито 

раду2.  

Законском одредбом  и овим образложењем суда  јасне су ингиренције послодавца  а на седници Управног одбора  

одржаног 12.05.2018.године дата су образложења због чега се нека радна места укидају а не некима смањује број 

ано у записнику са те седнице. Сигурно да није добро смањивање броја запослених али то је 

у  јавном  сектору  и  Одлука  о максималном 

на неодређено  време у систему локалне самоуправе општине Бор за 2017. годину ("Сл. Лист Општине 

Бор" бр.22/2107). У сарадњи са Националном службом за запошљавање урађене су активности путем сатанака и 

но да буду вишак и онима којима се гаси радно место о 

решавање вишка запослених на неодређено време у Установи 

по Закону о раду (“Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13 и 75/14) не постоје заштићене категорије. Чланом 157. Закона је дефинисано да критеријум за утврђивање 

вишка запослених не може да буде одсуствовање запосленог са рада због привремене спречености за рад,  трудноће,  

породиљског одсуства, неге  детета  и  посебне неге детета. Заштићене категорије, које не могу да буду проглашене 

технолошким  вишком, без њихове сагласности, могу да се уговоре у колективним уговорима код послодавца. 

лних представника заштиту ужива председник синдиката код послодавца, док остали изабрани и 

именовани синдикални представници могу да уживају наведену заштиту само ако су одређени колективним уговором или 

02 од 23.2.2011. године) 

(материјални положај, стаж осигурања, 

за утврђивање вишка запослених  члан 4. Тачка 1.,2.,3. и 4. који су битан фактор 

овај програм ће на транспарентан начин 

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

У прилогу Вам достављамо мишљење Националне службе за запошљавање на Предлог Програма. 

                                                УПРАВНИ ОДБОР 

Установа Спортски центар „БОР“ 

                                                                                                                                   председник 

 

____________________________ 

                                                                                   др Горан Стојановић 



 

                                                                                                 
                                                                          

                                          

 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на достављено мишљење 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.

обавештавамо Вас  следеће: 

1. Одлука  о максималном броју запослених на неодређено  време у сис

Бор за 2017.годину ("Сл. Лист Општине Бор" бр.22/2107) који је донешен на основу 

одређивања максималног броја запослених

непоштовање ове одлуке ствара  услове 

организује на други начин. Више пута смо заједнички били на састанци

проблеме и сами знате епилог о чему смо заједнички обавестили запослене у Установи на састанку са свим 

запосленима. Управни  одбор и директор морају да спроводе Одлуке оснивача а синдикати су у обавези да узму 

учешће како не би довели све запослене у Установи у још веће проблеме.

2. Што се тиче Националне службе за запошљавање њихово мишљење Вам достављамо у прилогу.

 

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 и захваљујемо на предлогу за члана комисије јер једино тако овај 

програм ће на транспарентан начин бити спровед

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.

 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                   

                                                                                    

 

                                                                                                 19210 Бор, Зелени Булевар Б.Б, тел: 030/434

                                                                          Текући рачун - управа за трезор 840

                               Матични број: 17782126 

                                          Регистарски број: 6113625248 

                                 Шифра делатности: 9311 

               ПИБ: 106370178 

Председник синдикалне организације

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.941 од 30.05.2018.године(у даљем тексту Предлог 

Одлука  о максималном броју запослених на неодређено  време у систему локалне самоуправе општине 

("Сл. Лист Општине Бор" бр.22/2107) који је донешен на основу 

запослених у јавном сектору  је правно обавезујући акт  за  Установу и 

услове  за  ликвидацију  Установе и могућност да оснивач ову врсту делатности 

Више пута смо заједнички били на састанцима са оснивачем и износили наведене 

проблеме и сами знате епилог о чему смо заједнички обавестили запослене у Установи на састанку са свим 

запосленима. Управни  одбор и директор морају да спроводе Одлуке оснивача а синдикати су у обавези да узму 

о не би довели све запослене у Установи у још веће проблеме. 

Што се тиче Националне службе за запошљавање њихово мишљење Вам достављамо у прилогу.

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

, здравствено стање и број деце запослених)   за утврђивање вишка запослених  члан 4. Тачка 1.,2.,3. и 

4. који су битан фактор приликом бодовања и захваљујемо на предлогу за члана комисије јер једино тако овај 

програм ће на транспарентан начин бити спроведен.  

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. 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                       

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

управа за трезор 840-932668-89 

СО СС ЈУСЦ “БОР“ 

Председник синдикалне организације 

Гојко Џаковић 

 

Предлог Програма за решавање вишка запослених на  

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

.године(у даљем тексту Предлог Програма)  

тему локалне самоуправе општине 

("Сл. Лист Општине Бор" бр.22/2107) који је донешен на основу  Закона  о начину  

је правно обавезујући акт  за  Установу и 

Установе и могућност да оснивач ову врсту делатности 

ма са оснивачем и износили наведене 

проблеме и сами знате епилог о чему смо заједнички обавестили запослене у Установи на састанку са свим 

запосленима. Управни  одбор и директор морају да спроводе Одлуке оснивача а синдикати су у обавези да узму 

Што се тиче Националне службе за запошљавање њихово мишљење Вам достављамо у прилогу. 

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

, здравствено стање и број деце запослених)   за утврђивање вишка запослених  члан 4. Тачка 1.,2.,3. и 

4. који су битан фактор приликом бодовања и захваљујемо на предлогу за члана комисије јер једино тако овај 

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

                                                УПРАВНИ ОДБОР 

Установа Спортски центар „БОР“ 

                                                                                                                                   председник 
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                                                                                   др Горан Стојановић 


