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Службени 

гласник 

општине 

Лајковац 

 

 

 

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

јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“ бр: 21/2016, 

113/2017, 95/2018) и члана  5. Пословника о раду Општинског већа Општине Лајковац 

(„Службени гласник општине Лајковац“ број:12/08), Општинско веће Општине 

Лајковац на седници одржаној дана 12.11.2020. године донело је  

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ 

 

I Образује се Жалбена комисија у општини Лајковац, у следећем саставу: 

 

1. Живота Молеровић, дипл. правник, председник Жалбене комисије. 

2. Наташа Ковачевић, дипл. правник, члан Жалбене комисије. 

3. Андријана Јаковљевић, дипл. економиста, члан Жалбене комисије . 

 

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

поново именовани. 

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. 

 

III Жалбена комисија је колегијални орган који, у складу са законом, одлучује у 

другом степену о жалбама службеника у Општинској управи општине Лајковац на 

решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима и жалбама учесника 

интерног и јавног конкурса. 

Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак. 

 

IV Жалбена комисија је дужна да одлучи о жалби у року од 30 дана од дана њеног 

пријема ако законом није друкчије одређено. 

Против одлуке Жалбене комисије може да се покрене управни спор. 

 

V Жалбена комисија је у свом раду самостална и одлучује у већу од три члана. 
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Жалбена комисија одлучује већином од укупног броја чланова већа и доноси 

Пословник о раду жалбене комисије. 

 

VI Председник или члан Жалбене комисије ће бити изузет од вршења дужности у 

појединачном жалбеном поступку уколико постоји лични интерес који он, или с њиме 

повезано лице, може имати у вези са одлуком у чијем доношењу учествује.  

Решење о изузећу члана жалбене комисије доноси председник комисије. 

Решење о изузећу председника Жалбене комисије доноси Општинско веће општине 

Лајковац. 

Против решења о изузећу жалба није допуштена али може да се покрене управни 

спор. 

 

VII Чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за рад у висини од 6% 

просечне месечне бруто зараде по запосленом у привреди Републике, према последњем 

објављеном податку Републичког завода за статистику. 

 

VIII Жалбена комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат 

државних органа. 

 

IX Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду Већу. 

 

X Стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију врши 

надлежно Одељење за општу управу и друштвене делатности. 

 

XI Решење ступа на снагу даном доношења. Ступањем на снагу овог решења 

престаје да важи Решење о образовању жалбене комисије број: 06-49/19-III од 10.05.2019. 

године. 

 

XII Ово Решење објавити у „Службеном  гласнику општине Лајковац“ и званичној 

презентацији општине Лајковац. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 

Број: 06-114/20-III од 12.11.2020. године 

 

ПРЕДСЕДНИК  

     ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

         Андрија Живковић, с.р. 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 

 

__________________________________________________________________________________ 

Назив акта                                                                                                                                Страна 
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ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Лајковац, Омладински трг број 1,  Лајковац 

ТЕЛЕФОН: 014/ 3433 – 109 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Горан Илић, секретар Скупштине општине Лајковац 

РЕДАКЦИЈА: Ж.Молеровић, Д. Милинковић, И.Исајловић 


