
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Службени 

гласник општине Жабари 

Гоgина XXI број 7/2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жабари, 13. јун 2022. године. 

 



 

 

 

На основу члана 179. став 1.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 

113/2017-I - други закон, 95/2018, 14/2021), Општинско веће општине Жабари, доноси   

  

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 1. Због протека времена на које су именовани, престаје дужност следећим 

члановима жалбене комисије у општини Жабари: 

 1) Небојши Мисићу, дипл. правнику, председнику, 

 2) Ани Милановић, дипл. правнику, члану, 

 3) Јелици Гвоздић, мастер економисти, члану. 

 

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“ и на 

званичној интернет презентацији општине Жабари. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 На основу члана 179. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе, члану жалбене комисије дужност члана жалбене 

комисије престаје кад протекне време на које је именован, ако поднесе писмену 

оставку, када испуни услове за старосну пензију или када буде разрешен.  

                 На основу свега наведеног одлучено је као у изреци решења. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

Број: 02-9/2022-01 

Дана: 27.05.2022. године 

        Ж а б а р и                                                             

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА- 

                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                      Јован Лукић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-I - други закон, 

95/2018, 14/2021), Општинско веће општине Жабари, доноси    

 

                             Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Образује се жалбена комисија у општини Жабари, на период од пет година и чине 

је: 

 

1) Љубодраг Чолић, дипл. правник-председник, 

2) Јелица Гвоздић, мастер економиста-члан, 

3) Иван Раденковић, дипл. правник-члан. 

 

Члану жалбене комисије дужност члана жалбене комисије престаје кад протекне 

време на које је именован, ако поднесе писану оставку, када испуни услове за 

старосну пензију или када буде разрешен. 

 

2. Жалбена комисија је колегијални орган који одлучује о жалбама службеника на 

решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима, као и о жалбама 

учесника интерног и јавног конкурса. 

 

3. Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак, ако 

Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе није друкчије одређено.  

 

4. Чланови жалбене комисије имају право на накнаду за рад у складу са Одлуком 

Скупштине општине Жабари. 

 

5. Стручно-техничке и административне послове за жалбену комисију врши орган 

управе код кога се обезбеђују средства за рад комисије. 

 

6. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“ и на званичној 

интернет презентацији општине Жабари. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

            На основу члана 173. и 174. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, Жалбену комисију образује веће и 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.  

            На основу 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 свега наведеног одлучено је као у изреци решења. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

Број: 02-9/2022-01 

Дана: 27.05.2022. године 

        Ж а б а р и 

                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА- 

                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                             Јован Лукић, с.р. 

Решење доставити: 

- члановима Жалбене комисије, 

- кадровској евиденцији, 

- архиви. 
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