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На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 - др.
закон, 95/2018 и 114/2021), члана 29. Одлуке о Општинском већу општине Димитровград
(„Сл. лист општине Димитровград“, бр. 16/19) и члана 59. Пословника Општинског већа
општине Димитровград („Сл. лист општине Димитровград“, бр. 22/20 и 35/21), Општинско
веће општине Димитровград, на седници одржаној 13.12.2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Жалбене комисије
1. Образује се Жалбена комисија, колегијални орган, који у другом степену одлучује о
жалбама службеника Општине Димитровград, (у даљем тескту: Жалбена комисија) у
следећем саставу:
1)

МИЛАН СТАВРОВ, дипломирани правник, за председника Жалбене комисије

2)

НАТАША КАМЕНОВ, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије

3)

АЛЕКСАНДАР ДИМИТРОВ, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије
2. Председник и чланови Жалбене комисије именују се на пет година.

3. Задатак Жалбене комисије је да одлучује о жалбама службеника на решења којима
се одлучује о њиховим правима и дужностима из радног односа, као и о жалбама учесника
интерног и јавног конкурса. Жалбенa комисијa има сва овлашћења другостепеног органа
и примењујe закон којим се уређује општи управни поступак.
4. Председник и чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за рад у висини од
1.600,00 динара по седници. Председник и чланови Жалбене комисије који су запослени у
Општинској управи и код индиректних корисника буџета немају право на накнаду за
присуство седницама, ако се седница одржава у току радног времена.
5. Стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију врши
организациона јединица надлежна за област рада и радних односа, код које се обезбеђују и
средства за рад комисије.
6. Жалбена комисија доноси Пословник о раду жалбене комисије. Жалбена комисија
има свој печат, према закону којим се уређује печат државних органа.
7. Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду
Општинском већу општине Димитровград.
8. Имена председника и чланова Жалбене комисије објавити на интернет презентацији
Општине Димитровград.
9. Престаје мандат Жалбене комисије образоване Решењем бр. 06-103/2016-III/21-24 од
30.09.2026. године.
10. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Димитровград“.
Број: 06-277/2021-15/65-20
У Димитровграду,
13.12.2021. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Владица Димитров, с.р.
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ОСНИВАЧ:
Скупштина општине Димитровград
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Одговорни уредник:
Зорица Соколов, секретар Скупштине општине Димитровград
Технички уредник:
Маја Алексов Методиев, координатор послова за ЛЕР и преводилац за бугарски језик
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