
ПРЕДЛОГ 

 

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, члана 48. И 49. 

Правилника о раду (бр.1806 од 30.11.2017.године), Правилник о изменама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у Установи Спортски центар „БОР“ у Бору(бр.840 од 

12.05.2018.године) а на основу претходно прибављеног мишљења Националне службе за запошљавање 

____________________и репрезентативних синдиката____________________,  Управни одбор  је на седници 

одржаној ______________ донео: 

 

П Р О Г Р А М 

РЕШАВАЊА ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

у Установи Спортски центар „БОР“ у Бору 

 

Увод 

Након извршених припремних радњи, у складу са Законом, послодавац доноси овај Програм 

решавања вишка запослених на неодређено време у Установи Спортски центар „БОР“ у Бору (даље: 

Програм) са следећом садржином:  

1) Разлози престанка потребе за радом запослених;  

2) Укупан број запослених код послодавца;  

3) Број, квалификациона структура, године старости и стаж осигурања запослених који су вишак и 

послове које обављају;  

4) Критеријуми за утврђивање вишка запослених;  

5) Мере за запошљавање, премештај на друге послове, рад код другог послодавца, 

преквалификација или доквалификација, непуно радно време али не краће од половине пуног радног 

времена и друге мере;  

6) Средства за решавање социјално-економског положаја вишка запослених;  

7) Рок у коме ће бити отказан уговор о раду.  

 

Разлози престанка потребе за радом запослених  

Члан 1. 

На основу члана 6. Закона о начину одређивања масималног броја запослених у јавном сектору("Сл. 

гласник РС", бр.68/2015 и 81/2016) , Скупштина општина Бор је  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 ( “Службени лист општине Бор” бр.22/2017) одредла да максималан број запослених на 

неодређено време је 80 запослених а  у Установи спортски центар „БОР“ у Бору  је број запослених на 

неодређено време износио 104 запослена. 

Послодавац  је у складу са чланом 21. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 

јавном сектору(„Сл.гласник РС“  бр. 68/2015 и 81/2016 - одлука УС), спровео у више наврата анкету међу 

запосленима  који раде на пословима за које више не постоји потреба или на пословима на којима постоји 

потреба смањења броја извршилаца, о њиховим намерама и спремности за споразумни престанак радног 

односа уз исплату новчане накнаде. На овај начин 13 запослних је склопило споразум о престанку радног 

односа уз исплату новчане надокнаде. Правилником  о изменама правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацји радних места бр. бр.840 од12.05.2018.године,  предвиђено је 80 (извршилаца)запослених на 

неодређено време.  Детаљном анализом свога пословања, Упавни одбор  Установе  је констатовао да мора 

доћи до  значајних  организационих промена  а што за последицу има и престанак потребе за обављањем 

одређених послова   услед настанка технолошко-техничких промена, па су нека радна места  укинута,  а на 

неким од њих смањен је број извршилаца.  



На описани начин, услед  увођења нове организационе структуре и поделе послова, дошло је до 

престанка потребе за радом  11  запослених на неодређено време (технолошки вишак). 

Промене које су настале неће утицати на рад Установе јер природа промене је боља организација 

посла са мањим бројем извршилаца а радна места и послови који се укидају неће утицати на рад и 

пословање Установе.  

Укупан број запослених код послодавца 

Члан 2. 

На дан доношења овог  Програма,  Установа Спортски центар „БОР“ у Бору  има  91 запослених  на 

неодређено време. 

 

Број, квалификациону структуру, године старости и стаж осигурања запослених који су вишак и послове 

које обављају 

Члан 3. 

Правилником о организацији и систематизацији радних места (бр. 507 од 27.03.2018. године) и 

Правилником о измени  Правилника о организацији и систематизацији радних места (бр.840 од 

12.05.2018.године),  утврђен је број од 80 (осамдесет) запослених на неодређено време. 

У тренутку наступања разлога за престанак потребе за радом запослених, послодавац је утврдио да 

укупно 11  запослених на неодређено време чини број запослених за чијим је радом престала потреба.  

Спискови запослених који су утврђени као вишак и чији се радно правни статус решава исплатом 

отпремнине, са подацима о квалификационој стуктури , годинама старости, стажом осигурања пословима 

које су обављали и припадајућом отпремнином саставни су део овог Програма и сачиниће се након 

спроведеног поступка утврђивања вишка запослених за чијим је радом престала потреба. 

 

Критеријуми за утврђивање вишка запослених  

Члан 4. 

У тренутку наступања разлога за престанак потребе за радом запослених утврђено је да укупно 2 

запослена на неодређено време чини број запослених за чијим је радом престала потреба услед укидања 

радних места: 

- Кувар/посластичар - 1 извршиоц 

- Магационер/економ  - 1 извршиоц 

Послодавац је утврдио да је на следећим пословима дошло до престанка потребе за радом одређеног 

броја извршилаца.  

Послови су:  

- Референт за финасијско -рачуноводствене послове - 2 извршилаца (број вишка запослених 

извршилаца); 

- Чистачица - 1 извршилац (број вишка запослених извршилаца); 

- Портир - 2 извршилаца (број вишка запослених извршилаца); 

- Курир - 1 извршилац (број вишка запослених извршилаца); 

- Инжињер инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме - 2 извршилаца 

(број вишка запослених извршилаца); 

- Касир-службе спорта и рекреације - 1 извршилац (број вишка запослених извршилаца). 

 

Приликом одређивања запослених који раде на пословима за чијим је радом престала потреба и на 

којима се смањује број извршилаца, послодавац примењује следеће критеријуме:  

1.  Укупна примања по члану породичног домаћинства, при чему предност има запослени са 

лошијим социјално  статусом; 

- Ако су укупна примања по члану породичног  домаћинства запосленог мања од 50% просечне зараде у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за статистику – 25 бодова 

- Ако су укупна примања по члану породичног домаћинства запосленог од 50% до 75% просечне зараде у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за статистику – 20 бодова 



- Ако су укупна примања по члану породичног домаћинства запосленог већа од 75% или једнака 

просечној заради у Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за 

статистику – 15 бодова 

- Ако су укупна примања по члану породичног домаћинства запосленог већа од просечне зараде у 

Републици Србији према последње објављеном податку органа надлежног за статистику – 5 бодова 

Под  примањима по члану домаћинства у смислу тачке 1) сматра се просечно месечно примање у 

последњих 12 месеци  која претходе  месецу  примене  критеријума. 

Чланом породичног домаћинства у смислу овог  критеријума, сматрају се брачни друг, деца рођена у 

браку и ван брака, као и усвојена деца. 

(ДОКАЗ: на основу потврда надлежног органа – обрачунске службе  о просечним примањима  последњих  

12 месеци који претходе месецу у којем се врши бодовање. Односи се и на остале приходе у смислу 

примања брачног или ванбрачног друга, алиментације, породичне пензије, приватне делатности, 

катастарског прихода. За незапослене чланове домаћинства доставља се потврда са евиденције 

Националне службе за запошљавање).  

 

2. Укупне године радног стажа, као и године радног стажа код послодавца, при чему предност имају 

запослени са дужим радним стажом;  

- За сваку годину рада оствареног  у радном односу – 1 бод 

- За сваку годину рада оствареног у раном односу код послодавца  - 0,3 бодова 

Бодови по овом основу се сабирају. 

(ДОКАЗ: на основу потврде надлежног органа, ПИО)  

 

3. Здравствено стање запосленог и чланова његове уже породице; 

- Запослени који болује од тежег обољења – 25 бодова 

- Запослени који болује од професионалне болести – 20 бодова 

- Члан уже породице запосленог који болује од тежег обољења – 15 бодова 

- Особа са инвалидитетом (запослени или члан уже породице) – 5 бодова 

Тежим обољењем у смислу овог члана сматрају се обољења која су наведена у члану 35. став 2. тачка 1. 

подтач. 1) до 19) Правилника о образовању и начину рада органа вештачења Републичког фонда за 

пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС“, бр. 59/08, 75/08 – исправка, 24/11 и 7/12), као и 

обољења која се сматрају ретким болестима. 

Чланом уже породице у смислу тачке 3) овог члана, сматрају се брачни друг, деца рођена у браку и ван 

брака, као и усвојена деца према којима запослени има обавезу издржавања. 

Бодовање по овом основу врши се само по једној од тачака која је најповољнија за запосленог. 

(ДОКАЗ: Лекарско уверење где се може закључити да се ради о обољењу наведено учлану 

35.став2.тачка1. подтачка 1)-19) Правилника о образовању и начину рада органа вештачења 

Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање  : 

- За тежа обољења - лекар специјалиста секундарне или терцијалне медицине  

- Професионалне болести  - медицина рада 

- Инвалид – инвалидска комисија) 

 

4. Број деце до 26 година старости према којима запослени има обавезу издржавања 

- Троје и више деце – 25 бодова 

- Двоје  деце – 15 бодова 

- Једно  дете – 5 бодова 

(ДОКАЗ: извод из матичне кнјиге рођених, оверена потврда о редовном школовању деце до 26 година 

укључујући школски узраст , издаје одговарајућа образовна установа); 

 



Запослени који су  остварили  најмањи број бодова сабирањем критеријума под тачком 1., 2., 3. и  4. 

биће проглашени  технолошким вишком и престаће им радни однос у складу са Законом.   

Уколико више запослених има исти број бодова, предност има запослени који је остварио већи број 

бодова по основу примања по члану домаћинства, дужине ефективног стажа осигурања, здравственог стања, 

броја деце према којима запослени има обавезу издржавања,  и то наведеним редоследом. 

 

Члан 5. 

Изузетно, запосленој жени са дететом до две године живота, самохраном родитељу, усвојиоцу или 

стараоцу малолетног детета, чији је укупан месечни приход по члану домаћинства до висине минималне 

зараде, без његове сагласности не може престати радни однос услед технолошких, економских или 

организационих промена . 

Запосленом са дететом којем је неопходна посебна нега у складу са Правилником о условима, 

поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета(„Службени гласник РС“, 

бр.1/2002), не може престати радни однос услед промена из става 1. овог члана. 

Самохрани родитељ, у смислу ових критеријума, јесте родитељ који самостално врши родитељско 

право у складу са одредбама Породичног закона („Службени гласник РС“, бр. 18/2005, 72/2011, 6/2015). 

Родитељ ће се сматрати самохраним и у случају: 

1) када је други родитељ постао потпуно и трајно неспособан за привређивање, а није стекао право на 

пензију; 

2) када се други родитељ налази на издржавању казне затвора дуже од шест месеци. 

Не сматра се самохраним родитељем, родитељ који је по престанку раније брачне, односно 

ванбрачне заједнице, засновао нову брачну, односно ванбрачну заједницу. 

 

Члан 6. 

Ако су код послодавца запослена оба супружника, не могу оба бити проглашена технолошким 

вишком. 

 

Члан 7. 

За време трудноће, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради 

посебне неге детета послодавац не може запосленом да донесе решење о престанку радног односа, 

односно откаже уговор о раду док трају околности по основу којих је иста прописана односно до истека 

одсуства. 

Члан 8. 

При проглашењу вишка запослених, послодавац не може да прогласи технолошким вишком 

представника запослених репрезентативног синдиката у установи, који припада репрезентативном 

синдикату и то: председника синдикалне организације, синдикалне подружнице или синдикалног 

повереника, члана  синдиката у управном одбору Установе  у складу са Законом о раду. 

 

Мере за запошљавање  

 

Члан 9. 

Приликом утврђивања могућности за ново запошљавање запослених који раде на пословима који су 

утврђени као вишак, послодавац је размотрио све расположиве могућности и опције и утврдио следеће:  

1) Могућност премештаја на друге послове  

Утврђено је да не постоје могућности премештаја на друге послове код послодавца; 

2) Могућност премештаја на рад код другог послодавца  

Утврђено је да не постоје могућности премештаја на рад код другог послодавца; 

3) Могућност преквалификације или доквалификације запосленог  

Утврђено је да не постоје могућности преквалификације или доквалификације запосленог; 



4) Могућност запошљавања запосленог са непуним радним временом, али не краће од половине пуног 

радног времена  

Утврђено је да не постоје могућности запошљавања запосленог са непуним радним временом, али не краће 

од половине пуног радног времена; 

5) Могућност решавања вишка запослених другим мерама.  

Утврђено је да не постоје могућности решавања вишка запослених другим мерама; 

 

 

Средства за решавање социјално-економског положаја вишка запослених  

 

Члан 10.  

 Запосленом који је утврђен као вишак, отпремнина се исплаћује на начин утврђен Законом о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, најкасније у року од 30 дана од дана престанка 

радног односа. 

 Запосленима који буду проглашени вишком запослених биће исплаћене и све заостале неисплаћене 

плате, накнаде плате и друга примања које су запослени остварили до дана престанка радног односа, 

најкасније у року од 30 дана од дана престанка радног односа. 

 Запослени који буду проглашени вишком запослених имају право да се пријаве Националној служби 

за запошљавање најкасније у року од 30 дана од престанка радног односа, ради остваривања права по 

основу незапослености. 

Рок у коме ће бити отказан уговор о раду 

 

Члан 11. 

 Рок у којем ће бити отказан уговор о раду запосленима који буду одређени као вишак запослених 

утврдиће се одлуком о проглашењу запослених технолошким вишком. 

 

Члан 12. 

 Овај Програм решавања вишка запослених ступа на снагу  наредног дана од дана доношења. 

 

 

У Бору, дана ___________ године. 

 

 

                                                                                                                                         Председник Управног одбора 

Установе Спортски центар „БОР“ у Бору 

 

                                                                                                                                         __________________________ 

                                                                                                                                          др. Горан Стојановић 

 


