
 

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

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/16,113/17,113/17-др.закон, 

95/18) и члана 66.Статута општине Куршумлија („Сл. лист општине Куршумлија“, број 

6/19) , Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 13.12.2021.године 

доноси    

                              

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОБРАЗУЈЕ СЕ жалбена комисија у општини Куршумлија, на период од пет 

година, у следећем саставу:  

 

1. Ненад Николић – председник, 

2. Божидар Милијановић – члан, 

3. Саво Дошовић – члан. 

 

1. Задатак жалбене комисије је да, у другом степену, одлучује о жалбама 

службеника општинске управе општине Куршумлија на решења којима се 

одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама учесника интерног 

и јавног конкурса. 

2. Чланови жалбене комисије имају право на накнаду за рад и то у нето износу од 

1.735,00 динара по одржаном састанку комисије, без обзира на дужину тј.сате и 

дане њиховог трајања.  

3. Имена чланова жалбене комисије објавити на званичној интернет страници 

општине Куршумлија. 

4. Решење доставити именованим члановима,кадровској евиденцији и архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

            Члановима 172, 173. и 174. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе прописано је да је жалбена комисија у јединици локалне 

самоуправе колегијални орган који у другом степену одлучује о жалбама службеника, 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 члану 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 диспозитиву решења. 
 

  Број: II-02-107/2021-27-5 

 У Куршумлији, 13.12.2021.године  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМИЈА 

                           

 

                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

           Војимир Чарапић,дипл.правник                  

 

  
 


