
 

                                                                                                              ПРЕДЛОГ 

 На основу члана  173. Закона о запосленимау аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016,113/2017,95/2018 ) 

 Општинско веће општине Велико Градиште на седници одржаној дана _______ 2021. године, донело 

је  

 

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е 

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1. 

Образује се Жалбена комисија општине Велико Градиште у следећем саставу: 

 

1. Новица Илић, дипломирани правник, председник, 

2. Милош Стојадиновић, дипломирани правник, заменик председника 

3. Сузана Ђорђевић, дипломирани правник, члан, 

4. Бојан Милојковић, дипломирани правник, заменик члана 

5. Марко Миладиновић, економиста, члан, 

6. Петар Аћимовић, средња стручна спрема, заменик члана 

  

Члан 2. 

 Задатак Комисије је да одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим 

правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса. 

 

Члан 3. 

      Председник и чланови жалбене комисије, именују се на пет година. Мандат почиње да тече од 1.12.2021. 

године. 

 

      Члан 4. 

 Жалбена комисија одлучује већином од укупног броја чланова и доноси Пословник о раду. 

      Комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат државних органа. 

Чланови жалбене комисије имају право на накнаду за рад, чију висину одређује Веће посебном 

одлуком. 

  

Члан 5. 

  Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине   Велико Градиште“. 

 

 

О    б     р    а    з    л    о   ж    е   њ   е 

 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у Закону о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 
21/2016,113/2017,95/2018) којим је прописано да се у јединици локалне самоуправе оснива Жалбена 

комисија као колегијални орган, који у другом степену одлучује о жалбама службеника. Чланом 178. 

наведеног закона је прописано да најмање два члана жалбене комисије морају да имају стечено високо 

образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у 

трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет 

година радног искуства у струци. 

Председник и чланови жалбене комисије, именују се на пет година и могу да буду поново 

именовани. 

Имена чланова жалбене комисије објављују се на интернет презентацији јединице локалне 

самоуправе где се објављују и мишљења о питањима која су најчешће предмет одлучивања жалбене 

комисије, у складу са прописом о заштити података о личности. 

 Жалбена комисија општине Велико Градиште образована је и почела са радом 1.12.2016. године. 

Како  комисији истиче  мандат, предлаже се доношење решења као у диспозитиву. 

 

 

 

                                                             Предлагач: Одељење за општу управу 

 


