
 

Република Србија 

Општина Неготин 

Општинско веће општине Неготин 

Број 117-1/2016-III/07 

12.12.2016. године 

Н е г о т и н  

 

 

На основу члана 173. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016), члана 46. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07 и 83/14 др.закон) и члана 64.      

Статута Општине Неготин („Службени лист Општине Неготин“ број: 9/2015- пречишћен 

текст) , Општинско веће општине  Неготин, доноси    

 

                              

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Члан 1. 

 

Образује се Жалбена комисија општине Неготин (даљем тексту Жалбена 

комисија)  у следећем саставу: 

 

1. Драгослав Нинић, дипл. правник, председник 

2. Ратка Ђорђевић, дипл.правник, члан 

3. Маријана Флоричеловић, правник 

 

Члан 2. 

 

Жалбена комисија 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 мандатни период од 5 

година и могу да буду поново именовани. 

      

      Члан 4. 

 

 Чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за рад  у висини од 2.000 

динара у нето износу, која се обрачунава и исплаћује за одлучивање по једној жалби. 

 

 

Члан 5. 

 

Имена чланова Жалбене комисије  објављују се  на интернет презентацији јединице 

локалне самоуправе. 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

            Одредбама чланова 173. и 174. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је да Жалбену комисију образује веће и да 

Жалбена комисија одлучује о жалбама службеника на решења којима се одлучује о 

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

Сходно одредбама члана 178. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, 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. 

На основу наведеног одлучено је као у изреци решења. 

 

 

 

Решење доставити: 

- члановима и заменицима чланова Жалбене комисије 

- кадровској евиденцији 

- архиви 

 

 

   

 

 

      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ, ПРЕДСЕДНИК 

Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике 

 

 

  

  

  

  
 


