
На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

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

закон и  95/18  ), члана 86. став 1. тачка 23) Статута општине Дољевац (''Службени лист 

Града Ниша'', број 127/18, 91/19 и 22/21), члана 2. став 1. тачка 11.  Одлуке о Општинском 

већу општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, број 127/19, 8/20 и 70/21) и Овлашћења 

председника општине и општинског већа број 02-144 од 19.05.2022. године, 
Општинско веће општине Дољевац, на седници одржаној дана 30.05.2022. године, 

донело је   

 

РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ 

 

I 

Образује се Жалбена комисија у општини Дољевац и у исту се именују: 

 

за председника: 

Јелена Јанковић, дипл. правник из Шарлинца, запослена у Општинској управи 

ооштине Дољевац; 

 

за чланове: 

Слађана Јовановић, дип. правник, из Ниша, секретар Скупштине општине 

Дољевац; 

Јелена Илић, мастер економије, из Русне, запослена у Општинској управи општине 

Дољевац. 

II 

Председник и чланови Жалбене комисије именују се на пет година и могу бити 

поново именовани. 

III 

Жалбена комисија као колегијални орган, у складу са законом одлучује у другом 

степену о: 

- жалбама службеника  на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима ако 

жалба законом није изричито искључена 

- жалбама учесника интерног и јавног конкурса. 

Жалбена комисија примењује закон којим се уређује управни поступак. 

 

IV 

Чланови Жалбене комисије имају право на накнаду  за рад по одржаној седници у 

складу са Одлуком о накнадама одборника, чланова општинског већа, чланова радних 

тела у органима општине, чланова органа у јавним предузећима и установама („Сл. лист 

Града Ниша“, број 37/22). 

 



 

 

V 

Стручне и административне послове за потребе Жалбене комисије, обављаће 

Одељење за привреду и финансије  Општинске  управе општине Дољевац. 

 

VI 

 Имена чланова Жалбене комисије објавити на интернет презентацији општине 

Дољевац. 

VII 

Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

VIII 

Даном ступања на снагу престаје  да важи Решење број 02-183 од 14.11.2016. 

године. 

 

IX 

 

  

Решење доставити: 

 -  председнику Жалбене комисије 

 -  члановима  

-  Oдељењу за привреду и финансије 

-  архиви 

 

 

Број: 02-145 

У Дољевцу, 30.05.2022. године 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

     

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

Мр. екон. Милош Вукотић 


